A
SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 116/21
REFERENTE A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
DE BAURU/SP

RELATÓRIO FINAL

Dos fatos

O Plano Diretor de Água do Município de Bauru/SP foi um estudo
realizado pela empresa Hidrosan Engenharia SS Ltda, cuja sede se localiza na
Avenida São Carlos 2205, Sala 104, no Município de São Carlos/SP, para o
Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE Bauru no ano de 2013, cujo
contrato é o de número 068/2013.
O Plano Diretor de Água consiste em documento técnico que estabelece
diretrizes destinadas a assegurar água potável em quantidade e qualidade, por
meio da constituição de novas fontes de abastecimento e otimização das já
existentes.
O Plano Diretor de Água visa identificar, qualificar e propor soluções para
a correção de todas as desconformidades apresentadas pelos serviços de água
da zona urbana do município de Bauru e contempla um horizonte de tempo para
no mínimo 20 (vinte) anos (2014-2034).
A apresentação do estudo é composta por dois volumes um de
diagnóstico e um de diretrizes. Os volumes foram divididos em Tomos, conforme
itens a seguir:
•

Volume 01 - Diagnóstico qualitativo, quantitativo, técnico e operacional do
sistema existente:
•

Tomo I - Caracterização da área de estudo;
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•

Tomo II - Levantamento de dados sobre os mananciais
subterrâneos;

•

Tomo III - Levantamento de dados sobre os mananciais
superficiais;

•

•

Tomo IV - Ficha catalográfica dos reservatórios;

•

Tomo V - Peças gráficas do Volume 01.

Volume 02 - Diretrizes para o abastecimento público:
•

Tomo I - Estudos para a setorização e descrição geral do sistema
de abastecimento proposto;

•

Tomo II - Concepção das unidades do sistema de abastecimento;

•

Tomo III - Concepção da setorização e rede de distribuição;

•

Tomo IV - Recomendações para ampliação, operação e controle
do sistema de abastecimento;

•

Tomo V - Orçamento estimativo e cronograma de investimentos;

•

Tomo VI - Peças gráficas 1/2 do Volume 02;

•

Tomo VII - Peças gráficas 2/2 do Volume 02.

No dia 16 de dezembro de 2019, a Câmara Municipal de Bauru aprovou
o Plano Diretor de Água do Município de Bauru/SP como Lei n° 7.315 e o Prefeito
Municipal Clodoaldo Armando Gazzetta sancionou e promulgou a Lei.
No dia 16 de setembro de 2020 o DAE iniciou um rodízio de
abastecimento de água na cidade de Bauru, principalmente nas regiões
abastecidas pelo Rio Batalha, em virtude de uma seca de 30 dias que a cidade
vivia. Esse rodízio foi adotado até o dia 19 de dezembro de 2020.
No dia 14 de abril de 2021 o DAE novamente iniciou outro rodízio de
abastecimento de água na cidade de Bauru, nas regiões abastecidas pelo Rio
Batalha. Esse rodízio foi adotado e ainda segue.
Para que possam ser elucidadas as falhas no sistema de abastecimento
de água no município de Bauru, os vereadores de Bauru aprovaram a Comissão
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Especial de Inquérito 116/21, instaurada para apuração da execução do Plano
Diretor de Água que nesse momento é a Lei que determina as diretrizes do
sistema de abastecimento de água no município de Bauru. E este é o Relatório
Final desta CEI.

Da cronologia

➢

Instauração da Comissão Especial de Inquérito

A instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar a
execução do Plano Diretor de Água no município de Bauru/SP, foi aprovada pelo
Plenário da Câmara Municipal de Bauru, em Discussão Única, na Sessão
Legislativa Ordinária do dia 03 de maio de 2021.
Os Vereadores desta Casa aprovaram, por 14 (catorze) votos favoráveis
e 02 (dois) votos contrários, a instalação da CEI da Execução do Plano Diretor
de Água de Bauru/SP, instaurada por meio da Portaria LG 01/2021 com o
objetivo de apurar a execução do Plano Diretor de Água de Bauru/SP.
Foram designados como membros do colegiado os vereadores Benedito
Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto, Estela Alexandre Almagro, Guilherme
Berriel Cardoso e Julio Cesar Aparecido de Sousa.
A partir de consenso entre os componentes, a parlamentar Estela
Alexandre Almagro assumiu a Presidência da Comissão e o parlamentar
Guilherme Berriel Cardoso, a Relatoria.

➢

Primeira Reunião de Trabalho da Comissão Especial de Inquérito

Em 04 de maio de 2021 reuniram-se os membros da Comissão Especial
de Inquérito (CEI), A Presidente da Comissão a vereadora Estela Alexandre
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Almagro leu o requerimento de pedido de abertura da CEI e o Relator Guilherme
Berriel Cardoso leu a Portaria LG 01/2021 que nomeou os membros.
O vereador Benedito Roberto Meira sugeriu as oitivas com o Prof. Dr.
Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo, responsável pela elaboração do Plano Diretor
de Água através da empresa contratada; do Diretor de Implantação do Plano
Diretor de Água na cidade de Limeira; do Engenheiro Civil João Carlos Herrera,
do Engenheiro Eletricista André Luiz Andreoli, do Engenheiro Civil Eric Edir
Fabris, do Deputado Federal Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça e do exPrefeito Clodoaldo Armando Gazzetta.
A vereadora Chiara Ranieri Bassetto sugeriu as oitivas com a atual
Prefeita Suéllen Silva Rosim, o Presidente do DAE, o Engenheiro Civil Antonio
Marcos Saraiva e a ex-Presidente do DAE, a Química Flávia Thaís Oliveira de
Souza. A vereadora Chiara Ranieri Bassetto fez a leitura da Lei n° 7.315 que
institui o Plano Diretor de Água do Município de Bauru/SP. A vereadora Chiara
Ranieri Bassetto ainda sugeriu o envio, por parte do DAE, do cronograma de
obras realizadas, em execução e futuras do Plano Diretor de Água para a reunião
seguinte.
O vereador Julio Cesar Aparecido de Sousa sugeriu a oitiva com o exPresidente do DAE o Arquiteto Elizeu Areco Neto.
O vereador Guilherme Berriel Cardoso questionou se todas as ações
descritas no Volume 02 do Plano Diretor de Água (PDA) que deveriam ser
realizadas segundo um cronograma desde 2014 foram realizadas ou não.
Ficou acertado que no dia 07 de maio de 2021 seria realizada a oitiva com
o atual Presidente do DAE o Engenheiro Civil Antonio Marcos Saraiva.

➢

Oitiva Engenheiro Civil Antonio Marcos Saraiva

No dia 07 de maio de 2021, a CEI recebeu o Engenheiro Civil Antonio
Marcos Saraiva, atual Presidente do DAE, apresentou o cronograma de obras
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(realizadas, em execução e futuras) do Plano Diretor de Água. Esteve presente
o Presidente do DAE e a Procuradora Jurídica da Autarquia Aline Rodriguero
Dutra.
A apresentação da execução do Plano Diretor de Água pelo Eng. Antonio
Marcos Saraiva foi subdividida nos seguintes tópicos:
➢

Micromedição (hidrômetros);

➢

Projetos;

➢

Poços;

➢

Reservatórios;

➢

Implementação de redes (setorização);

➢

Captação / ETA;

➢

Serviços complementares;

➢

Ações não previstas no PDA.
Dentro do tópico de micromedição, o atual Presidente do DAE apresentou

a seguinte tabela:
Atividade Prevista

Ano Previsto

Executado

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 1

2014

Não

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 2

2015

Não

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 3

2016

Não

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 4

2017

Não

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 5

2018

Não

Dentro do tópico de projetos, o atual Presidente do DAE apresentou a
seguinte tabela:
Atividade Prevista
Projeto

Executivo

da

Rede,

Ano Previsto

Executado

Observação

2015

Não

Sendo executado pela

Reservatórios e Elevatórias
Projeto Executivo de recuperação e de

equipe técnica do DAE
2015

modernização da ETA do Rio Batalha e

2016

Processo 1870/2014 –
Contratação do Projeto
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do Sistema de Tratamento dos Resíduos

de

Reforma

e

gerados na ETA, para a vazão máxima

Modernização da ETA

de tratamento de 550 L/s
Projeto

Executivo

da

captação

2016

Não

complementar e adutora complementar

Processo 6999/2017 –
Contratação de Projeto
Básico

da

Captação

Complementar.

Sem

andamento entre 2017 e
2020.

Retomado

em

2021.
Projeto Executivo de automação do

2016

2019

Processo 6964/2019

2024

Não

Processo 3661/2019 –

sistema de abastecimento
Revisão do Plano Diretor de Água com
base nas análises do consumo e do

Revisão

do

PDA

e

crescimento populacional por setor

Contratação do Plano de
Segurança da Água

Dentro do tópico de poços, o atual Presidente do DAE apresentou as
seguintes tabelas:
Atividade Prevista

Ano Previsto

Executado

Observação

Perfuração do poço UP 57 – Val de

2014

2014

Perfuração do poço UP 56 – Zona Norte

2014

2014

Perfuração do poço UP 58 – Jardim TV

2015

2015

Perfuração do poço UP 59 – Imperial

2015

2016

Contrapartida

Perfuração do poço UP 60 – Zona Norte

2016

Não

Previsto

Contrapartida

Palmas

III

Contrapartida

em
Diretriz

Processo 1776/2018
Perfuração do poço UP 61 – Zona Norte

2016

IV

Não

Depende
urbana
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expansão

Perfuração do poço UP 62 – Águas

2017

Não

Virtuosas

Não

existe

infra-

estrutura

Ainda dentro do tópico de poços, referente a recuperação dos poços, o
atual Presidente do DAE apresentou a seguinte tabela:
Atividade Prevista

Ano Previsto

Executado

25

2020

Não

Recuperação química do UP 40 Lotes

2020

Não

2020

Não

2022

Não

2022

Não

Recuperação

química

do

UP

Observação

Gasparini

Urbanizados
Recuperação química do UP 41 Tibiriçá
III
Recuperação química do UP 18 BeijaFlor
Recuperação química do UP 31 Mary
Dota
Recuperação

química

do

UP

45

2022

Não

química

do

UP

06

2024

2021

Primavera II
Recuperação
Consolação
Recuperação química do UP 09 Padilha

Processo

726/2020

e

6103/2020
2024

2016 /
Perfuração
Padilha II

Fim da vida útil por
rebaixamento
aquífero.

do
Executado

novo.
Recuperação química do UP 20 Vânia

2024

Maria

2016 /
Desativado

Fim da vida útil por
rebaixamento

do

aquífero
Recuperação química do UP 24 Parque

2024

Real I

2014 /
Desativado

Fim da vida útil por
rebaixamento

do

aquífero. Executado Val
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de Palmas para suprir a
demanda
Recuperação química do UP 26 Bíblia

2024

Não

Recuperação química do UP 30 Jaraguá

2024

2014 /

II

Desativado

Recuperação química do UP 33 Parque

2024

Desativado

2024

Não

39

2024

Não

Recuperação química do UP 42 Nova

2024

2021

Real II
Recuperação química do UP 35 Distrito
III – IPA
Recuperação

química

do

UP

Roosevelt II

Esperança III

Processo

726/2020

6103/2020

Recuperação química do UP 43 Bauru

2024

Não

2024

Não

2025

Não /

XVI II
Recuperação química do UP 52 Bauru
XVI III
Recuperação química do UP 48 Lago Sul

Contrapartida

Perfuração
Estoril
Premium
Recuperação química do UP 32 Geisel II

2027

Não

2027

Não

2030

Não

(Shopping)
Recuperação química do UP 47 Chácara
Bauruense
Recuperação química do UP 27 Cruzeiro
do Sul II

Dentro do tópico de Reservatórios, referente a desativação dos
reservatórios, o atual Presidente do DAE apresentou a seguinte tabela:
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e

Atividade Prevista

Ano Previsto

Executado

Desativação do T24 – Vila Dutra

2016

2014

Desativação do R13 – Colina Verde

2021

Não

Desativação do R30 – Colonial

2024

2014

Desativação do R38 – Villagio III

2024

Não

Desativação do R18 – Samambaia

2026

2019

Ainda dentro do tópico de Reservatórios, referente a implantação dos
reservatórios, o atual Presidente do DAE apresentou a seguinte tabela:
Atividade Prevista

Ano Previsto

Executado

Implantação do R06B – R6

2020

Não

Implantação do R14 – Vila São Paulo

2015

Não

Implantação do R32B – CAIC

2015

Não

Implantação do R42 – Jardim TV

2015

Não

Implantação do R43 – Imperial

2015

Não

Implantação do T42 – Jardim TV

2015

Não

Observação

Previsto
Contrapartida

em
Diretriz

Processo 398/2021
Implantação do T43 - Imperial

2015

2016

Contrapartida

Implantação do R00C – ETA

2016

Não

Implantação do R08C – R8

2016

Não

Implantação do R24 – Vila Dutra

2016

Não / 2021

Processo 5551/2019

Implantação do T24B – Vila Dutra

2016

Não / 2021

Processo 2517/2019 –
Fracasso 2020

Implantação do T49 – Estoril Premium

2016

2019

Contrapartida

Diretriz

Processo 3441/2013
Implantação do R10B – Beija-Flor

2017

Não

Implantação do T47 – Águas Virtuosas

2017

Não

Implantação do T48 – Isaura Pitta Garms

2017

Não
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Implantação do R46 – Vale do Igapó

2020

Não

Depende de processo
de

regularização

do

Loteamento
Implantação do T46 – Vale do Igapó

2020

Não

Depende de processo
de

regularização

do

Loteamento
Implantação do R36 – Manchester

2024

Não

Implantação do T19B – Redentor

2024

Não

Readequação do R28A, R28B e R28C –

2018

Não

2025

2016

*

2020/parcial

Mary Dota
Readequação do R25 – Redentor
Readequação geral dos reservatórios

Dentro do tópico de Captação / ETA, o atual Presidente do DAE
apresentou a seguinte tabela:
Atividade Prevista

Ano Previsto

Executado

Implantação da adutora complementar

2018

Não

Implantação da captação complementar

2018

Não

Implantação da Estação de Tratamento

2016

Não

de Resíduos

Observação

Processo 2851/2019 –
Estudo de concepção do
tratamento de resíduos
sólidos da ETA Batalha

Reforma e modernização da ETA

2016

2019

Processo 4061/2018 1ª
Etapa – Reforma dos
filtros da ETA

Dentro do tópico de Serviços Complementares, o atual Presidente do DAE
apresentou a seguinte tabela:
Atividade Prevista
Certificação do laboratório – ISO 17025
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Ano Previsto

Executado

2015

2018

Dentro do tópico de Implementação de redes (setorização), o atual
Presidente do DAE apresentou a seguinte figura:

Onde os bairros cuja letra está em verde é onde já foi implantado e os
bairros cuja letra está em laranja é onde não foi implantado.
Dentro do tópico de Ações não previstas no PDA, o atual Presidente do
DAE destacou os poços não previstos no PDA e apresentou a seguinte tabela:
Atividade Prevista

Executado

Observação

UP 60 Padilha II

2016

Redução área atendida Batalha

UP 61 Alphaville

2017

Expansão urbana

UP 62 Estoril Premium

2019

Expansão urbana

UP 63 Jardim América II

2019

Redução área atendida Batalha

UP 64 Geisel III

2019

Redução área atendida Batalha

UP 65 Santa Cândida II

2020

Redução área atendida Batalha

UP 66 Praça Portugal

2021

Licitação (fase final)

UP 67 Alto Paraíso

2021

Licitação (fase inicial)
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Ainda dentro do tópico de Ações não previstas no PDA, o atual Presidente
do DAE destacou a implantação de redes não contempladas no PDA e que são
ações necessárias para amenizar impactos da estiagem na região do Rio
Batalha e apresentou a seguinte tabela:
Ordem

Processo

Obras Previstas para melhoria no

Comp. (m)

Execução Dias

abastecimento de água – 2021
1

8124/2020

Implantação de adutora – Poço

1060

2021

21

1287

2021

26

122

2021

2

390

2021

8

207

2021

4

1600

2020

32

Santa Candida – Reservatório UR 15
– Vila Seca
2

8358/2020

Reforço de rede nos bairros Vila
Nipônica, Jardim Gaivota, Vila São
João do Ipiranga e Vila Nove de
Julho

3

6791/2020

Interligação de redes de água na Rua
Tamandaré

4

960/2019

Melhoria no abastecimento – UR
Shopping

5

5160/2018

Projeto de extensão de rede de água
na Rua Manoel Pereira Rolla –
Cidade Universitária

6

7092/2020

Adutora Imperial – Reforço área
Batalha

7

408/2017

Adutora Rasi / Vargem Limpa

200

2021

8

8

6018/2018

Jardim Nasralla – Reforço área

416

2021

8

1080

2021

22

Batalha
9

5401/2011

Melhorias do fornecimento de água
no Distrito Industrial III

O Presidente do DAE fez uma projeção anual de investimento e lucro
bruto referente ao período de vigência do Plano Diretor de Água (2014-2034)
cujo gráfico se encontra a seguir.
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O Presidente do DAE ainda fez uma projeção do fluxo de caixa anual
referente ao período de vigência do Plano Diretor de Água (2014-2034) cujo
gráfico se encontra a seguir.

13

O Presidente do DAE ainda fez uma projeção anual de fluxo de caixa
acumulado referente ao período de vigência do Plano Diretor de Água (20142034) cujo gráfico se encontra a seguir.

Após a sua apresentação, o Eng. Antonio Marcos Saraiva, respondendo
a perguntas dos membros da Comissão, admite a necessidade da revisão do
cronograma de investimentos do Plano Diretor de Água. O Presidente do DAE
afirma que o PDA é um plano diretivo para ser executado pelo DAE dentro das
suas condições financeiras e necessidades. O PDA prevê uma atualização em
2024 por causa das influências externas que podem mudar as necessidades da
Autarquia.
O atual Presidente do DAE afirma que as perdas são muito grandes e os
grandes devedores são influências na capacidade de investimento da Autarquia.
Ressalta que, em curto prazo, é possível reduzir consideravelmente as perdas
na cidade e cita como exemplo a macro setorização da cidade para depois
realizar a setorização prevista no PDA.
O atual Presidente do DAE afirma que o reservatório de aço vitrificado,
que foi instalado no Alto Paraíso, ao longo de sua vida útil é mais vantajoso
economicamente do que o reservatório de concreto armado, pois apesar de,
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inicialmente, ser um pouco mais caro, o custo de manutenção ao longo da sua
vida útil é significativamente menor.
O Eng. Antonio Marcos Saraiva acredita que os dois poços novos
previstos nesse ano, o da Praça Portugal e do Bauru Shopping, trarão um alívio
para o ano de 2021. O Presidente do DAE cita também a interligação do Poço
Imperial ao Sistema do Rio Batalha para o aproveitamento do excedente de
produção desse poço. O Presidente do DAE lembra também a interligação de
180 metros de tubulação na região central da cidade que depende do aval da
CETESB. O Presidente do DAE lembra que está priorizando os grandes
vazamentos de água, mas também consertando os pequenos vazamentos
conforme a demanda aparece com a ajuda da população.
O Eng. Antonio Marcos Saraiva acredita que, além destes dois poços e
com todas as ações citadas anteriormente, com a construção de mais dois poços
ainda em 2021, o problema da falta de água seria resolvido na cidade pelos
próximos quatro ou cinco anos. O Presidente do DAE cita que, com esse
aumento da produção, é possível fazer o investimento no reforço de adutoras de
captação de água, como também na recuperação do Rio Batalha.
O Presidente do DAE cita que está em negociação com os Promotores de
Justiça de Bauru para a liberação de uma parte do dinheiro que está no Fundo
de Tratamento de Esgoto para a realização de todos esses investimentos por
falta de dotação orçamentária.
O Presidente do DAE estima que hoje o investimento necessário para a
construção desses dois poços extras citados anteriormente será da ordem de
seis a oito milhões de reais. Recursos financeiros que o DAE não possui hoje.
O Presidente do DAE afirma que o custo de tratamento de esgoto é
superior ao tratamento de água, portanto, após a conclusão da Estação de
Tratamento de Esgoto, parte do recurso existente no Fundo de Tratamento de
Esgoto tem que ser utilizado para amortizar o custo operacional da ETE para
não impactar de imediato (após a conclusão da ETE) a fatura de água dos
consumidores.
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O Eng. Antonio Marcos Saraiva se comprometeu a entregar a essa
Comissão um cronograma atualizado dos investimentos a serem realizados para
os próximos anos do Plano Diretor de Água.

➢

Segunda Reunião de Trabalho da Comissão Especial de Inquérito

Em 12 de maio de 2021, em reunião de trabalho da CEI, a Presidente da
Comissão, a vereadora Estela Alexandre Almagro, informou a data da oitiva
presencial com o Deputado Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, agendada
para o dia 17 de maio de 2021.
Ainda em 12 de maio de 2021, os membros da CEI deliberaram pela oitiva,
no dia 21 de maio de 2021 dos ex-Presidentes do DAE, o Advogado Giasone
Albuquerque Cândia, o Advogado Luiz Célio Bucceroni, o Engenheiro Civil Éric
Edir Fabris, o Arquiteto Elizeu Areco Neto e da Química Flávia Thaís Oliveira de
Souza.
Foi deliberado pelos membros da CEI também pela oitiva no dia 26 de
maio de 2021 do Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo, do Diretor de Águas de
Limeira/SP, do Engenheiro Eletricista André Luiz Andreoli, do Engenheiro Civil
João Carlos Herrera e o ex-Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta.
Nesta mesma data, 12 de maio de 2021, a Presidente da CEI, vereadora
Estela Alexandre Almagro, após aprovação dos demais membros, solicitou o
envio de ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Bauru, o vereador Marcos
Antonio de Souza, solicitando a Prefeita Municipal Suéllen Silva Rosim as
seguintes informações do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
•

Organograma funcional do DAE, com a lotação de cada servidor, cargo
ou função gratificada (se houver) e, também, a projeção de servidores que
se encontram em fase ou em pré-fase de aposentadoria;

•

Relatório contendo os serviços que se encontram com funções
terceirizadas, projeção desses contratos e as locações de equipamentos
existentes;
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•

Cronograma formal das obras do Plano Diretor de Água a serem
executadas nos próximos anos;

•

Convocação do Engenheiro Eletricista André Luiz Andreoli e do
Engenheiro Civil João Carlos Herrera, membros do Conselho do DAE, a
prestarem oitiva nesta Comissão no dia 26 de maio de 2021 às 10 horas
e 11 horas, respectivamente.

➢

Oitiva ex-Prefeito e Deputado Federal Rodrigo Antonio de Agostinho
Mendonça

No dia 17 de maio de 2021, deu-se a oitiva do ex-Prefeito e Deputado
Federal Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça. O ex-Prefeito Rodrigo
começou a sua apresentação expondo os problemas da água do Rio Batalha
que são a falta de chuvas, em média não chove 70% dos dias do ano. Cita a
pequena área da nascente até o ponto de captação que representa 5% de toda
a bacia do Rio Batalha. Comenta a sazonalidade da qualidade da água, em
tempos de chuva tem mais água, mas com qualidade inferior.
O ex-Prefeito Rodrigo expôs os investimentos feitos na recuperação do
Rio Batalha durante a sua gestão, que basicamente foram dois. O primeiro
investimento de R$ 700.000,00 da Agência Nacional de Águas que priorizou a
adequação de 6,1 km de estradas rurais, 90 hectares de terraceamento e
reflorestamento de 85 hectares em total de 25 imóveis rurais. O segundo
investimento de R$ 217.163,22 do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO) na recuperação de 15 hectares na Bacia do Alto Batalha (São João
do Retiro).
O ex-Prefeito Rodrigo também expos os problemas com as águas
subterrâneas citando que extraímos além da capacidade de recarga e além da
capacidade de cada poço. Lembra também que temos um número excessivo de
poços privados não cadastrados e não outorgados. Cita que temos problemas
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de contaminação e que precisamos melhorar a macromedição, realizar as
manutenções necessárias e criar a Central de Operações.
O ex-prefeito Rodrigo, durante os oito anos do seu mandato realizou as
perfurações dos seguintes poços:
Ano

Localidade

2010

Vila Cardia

2011

Marabá, Octávio Rasi II, Bauru XVI III e Lago Sul

2013

Nações Unidas II, Manchester e Roosevelt III

2014

Zona Norte e Val de Palmas

2015

Jardim TV

2016

Imperial, Padilha II e Alphaville

Salientou ainda que os poços perfurados até 2008 tinham uma
capacidade de produção de 3.532,71 m³/h e que os poços perfurados durante a
sua gestão acrescentaram uma capacidade de produção de 2.235,26 m³/h
totalizando um acréscimo de 62,3%.
O ex-Prefeito Rodrigo ressaltou da importância da manutenção dos
poços, o que não estaria ocorrendo, em virtude do poço estar funcionando
praticamente 24 horas por dia.
Sobre os reservatórios o ex-Prefeito Rodrigo relatou a construção dos
seguintes reservatórios durante a sua gestão:
Ano

Localidade

2010

Cardia (450 m³)

2011

Mary Dota (2.000 m³)

2012

Octávio Rasi (1.000 m³)

2016

Imperial (350 m³)

Sobre as reformas dos reservatórios o ex-Prefeito Rodrigo relatou a
reforma dos seguintes reservatórios durante a sua gestão:
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Ano

Localidade

2013

Semi-enterrado Mary Dota (2.000 m³)

2014

Manchester (120 m³)

2015

Elevado Mary Dota (370 m³)

2016

Redentor (2.000 m³)

Sobre as implementações de redes, o ex-Prefeito Rodrigo citou
implementações realizadas entre 2009 e 2012, salientando que não tinha dados
posteriores a 2012.
Em relação às novas ligações de água, o ex-Prefeito Rodrigo cita os
seguintes números:
Ano

Número de Ligações de Água

2009

1.742

2010

2.334

2011

1.869

2012

1.881

2013

2.229

2014

1.694

2015

1.596

2016

1.566

TOTAL

14.911

Ainda durante a sua apresentação o ex-Prefeito Rodrigo salientou que o
Plano Diretor de Água deu um parâmetro em relação aos investimentos
necessários a serem feitos ao abastecimento de água em Bauru, mas admite
que o DAE não possui a capacidade financeira para a execução do PDA.
O ex-Prefeito Rodrigo ponderou sobre a necessidade urgente da
substituição do parque instalado de hidrômetros em Bauru, em virtude da maioria
dos hidrômetros possuírem mais de dez anos de utilização, causando uma sub-
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medição e, consequentemente, ocasionando uma perda de faturamento enorme
para o DAE.
O ex-Prefeito Rodrigo acredita que o DAE precisa levar a sua discussão
tarifária para dentro de uma Agência Reguladora e a comparação de tarifas de
água com cidades do mesmo porte é equivocada em função de que cada cidade
tem custo de produção de água diferente. Na sua opinião, a tarifa de água
praticada pelo DAE não é barata.
O ex-Prefeito Rodrigo comentou que quando houver o término da Estação
de Tratamento de Esgoto o saldo remanescente do Fundo de Tratamento de
Esgoto pode ser usado para duas finalidades. A primeira para amortizar os
custos operacionais do tratamento de esgoto ao longo de uma década ou a
segunda, extinguir o Fundo para a realização dos investimentos necessários
para o abastecimento de água. Segundo o ex-Prefeito Rodrigo sem o dinheiro
do FTE o DAE não consegue executar o PDA no prazo estipulado.
O ex-Prefeito Rodrigo lembra que os desafios que o DAE tem pela frente
requer altos investimentos, citando a reforma da ETA, uma segunda ou terceira
captação de água no Rio Batalha, na região da Rodovia Bauru-Marília ou na
região do Distrito de Tibiriçá como o PDA aponta. O ex-Prefeito Rodrigo cita
também a exploração do Córrego da Água Parada, como o PDA aponta para
após 2034 e todos esses investimentos não serão possíveis só com recursos
próprios do DAE. Mesmo com o aumento de tarifa e redução das perdas, para
cumprir o prazo estipulado pelo PDA, sendo necessário financiamento externo.
O ex-Prefeito Rodrigo cita também a importância da recuperação do Rio
Batalha, principalmente na sua cabeceira e na região da Estância e Balneário
Águas Virtuosas, principalmente em dias chuvosos quando uma quantidade
grande de areia e esgoto, em virtude de entupimento das fossas localizadas no
Bairro, são despejadas no Rio Batalha.
O ex-Prefeito Rodrigo quando questionado pelos membros da Comissão
lembra que, apesar de não haver uma lei municipal sobre o PDA, na época de
sua gestão, o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que originalmente é do
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ano de 2000, exige que os Planos de Saneamento sejam obrigatórios. Segundo
o ex-Prefeito Rodrigo, o PDA não é um Plano de Saneamento, mas é parte
integrante de um Plano de Saneamento.
O ex-Prefeito Rodrigo alega que a perfuração dos poços, uma boa parte
das redes de água e o monitoramento do Rio Batalha previstos pelo PDA, foi
realizado durante a sua gestão.
O ex-Prefeito Rodrigo lembra que não fez reajuste tarifário do DAE todos
os anos, mas que realizou reajuste tarifário no seu governo, inclusive com
mudanças no cálculo da tarifa social, e que o Novo Marco Legal do Saneamento
Básico exige que a questão tarifária seja discutida com uma Agência
Reguladora, citando inclusive, a ARSESP (Agência Reguladora dos Serviços
Públicos do Estado de São Paulo).
O ex-Prefeito Rodrigo afirmou ainda que, no começo da sua gestão, o
problema da falta de água em Bauru ocorria na cidade inteira e, com a perfuração
de 13 poços durante a sua gestão, amenizou essa situação e que o problema da
região abastecida pelo Rio Batalha é durante o período de estiagem.
O ex-Prefeito Rodrigo também admite a necessidade de um ajuste do
cronograma de execução do PDA em função da escassez de recursos
financeiros, que segundo ele, na sua gestão o DAE possuía para investimentos
cerca de 2 a 3 milhões de reais por ano.
Segundo o ex-Prefeito Rodrigo, o DAE tem que adotar estratégias de
financiamento para realizar a execução do PDA conforme cronograma
estabelecido.
Em ato contínuo, as oitivas do dia 21 de maio de 2021 se deram em dois
períodos sendo ouvidos: o Advogado Giasone Albuquerque Cândia, o
Engenheiro Civil Éric Edir Fabris e o Advogado Luiz Célio Bucceroni, todos exPresidentes do DAE no período da manhã. No segundo período do dia 21 de
maio de 2021, foram ouvidos o Arquiteto Elizeu Areco Neto e a Química Flávia
Thais Oliveira de Souza, todos ex-Presidentes do DAE também.
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➢

Oitiva Advogado Giasone Albuquerque Cândia

Na oitiva do Advogado Giasone Albuquerque Cândia, o ex-Presidente do
DAE destaca o investimento em torno de quinze milhões de reais realizado no
período de 2013 a 2014 para aquisições de maquinários, veículos e
equipamentos novos em função do sucateamento dos maquinários, veículos e
equipamentos em uso naquele momento.
O ex-Presidente Giasone destaca a compra de três caminhões-pipa de
quinze mil litros e três caminhões-pipa de oito mil litros. Giasone cita também a
perfuração de nove poços artesianos durante a sua gestão, que são: Zona Norte
II, Val de Palmas, Jardim TV, Manchester, Padilha II, Imperial, Alphaville,
Roosevelt III e Tamboré.
O ex-Presidente Giasone aponta que, em 2015, com a falta de reajuste
da tarifa de água e o aumento exorbitante da tarifa de energia elétrica e de todos
os produtos utilizados pela Autarquia resultaram em um grande impacto
financeiro para o DAE culminando, em meados de setembro/2015, na
exoneração da Diretoria Financeira da Autarquia. O ex-Presidente Giasone
alega que na época, diante de um rombo entre quatro e cinco milhões de reais
no caixa do DAE e, para não prejudicar nenhum servidor de carreira, o exPresidente Giasone acumulou também a função de Diretor Financeiro do DAE.
Apesar de ser uma situação não bem-vista pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. Houve a realização de um acordo entre o DAE e a CPFL para o
parcelamento do débito existente em dez vezes com o pagamento da primeira
parcela em janeiro/2016.
O ex-Presidente Giasone cita que após a realização desse parcelamento
junto a CPFL, todos os empenhos previstos até o final de 2015 foram
cancelados. Dessa forma, foi alcançado no balanço final, um saldo positivo de
R$ 4.278.215,76 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e
quinze reais e setenta e seis centavos).
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O ex-Presidente Giasone aponta que a prioridade para o ano de 2016 foi
a recuperação financeira da Autarquia e todos os empenhos foram reativados.
Na segunda quinzena de setembro/2016 o ex-Presidente Giasone deixou a
Presidência da Autarquia e destaca que as finanças estavam em recuperação
conforme balanço de agosto/2016 onde o saldo era positivo em R$
12.868.917,13 (doze milhões, oitocentos e sessenta e oito reais e novecentos e
dezessete reais e treze centavos).
O ex-Presidente Giasone destaca ainda que as contas do DAE, no
período de 2013 a 2016, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.
O ex-Presidente Giasone, quando questionado pelos membros da
Comissão, confirma que houve a tentativa de se utilizar os recursos contidos no
Fundo de Tratamento de Esgoto para a execução do PDA, mas tal tentativa não
obteve êxito. O ex-Presidente Giasone confirmou também que o DAE não
possuía recursos financeiros suficientes para a execução do PDA dentro do
cronograma estabelecido.
Durante os questionamentos ainda destacou a obra de desassoreamento
do Rio Batalha com a aprovação de DAEE (Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado de São Paulo) resultando em um aumento do nível ideal da
represa de captação de água de 2,60 metros para 3,20 metros portanto um
ganho na capacidade de reservação da represa.
Questionado sobre os reservatórios, afirmou que não houve investimento
em novos reservatórios durante a sua gestão.

➢

Oitiva Engenheiro Civil Éric Edir Fabris

Na oitiva do Engenheiro Civil Éric Edir Fabris, o ex-Presidente do DAE
destaca que quando assumiu a Autarquia, ´pela segunda vez em 2017,
encontrou o DAE com muitos problemas do dia a dia, como estoques exauridos
e, consequentemente, a manutenção das redes ficava comprometida. Disse
23

ainda que, no primeiro semestre de 2017, ficou organizando a Autarquia no seu
dia a dia.
O ex-Presidente Éric cita ainda que, no primeiro semestre de 2017 tomou
conhecimento do PDA e recebeu o projeto executivo de reforma da ETA da
empresa Hidrosan Engenharia SS Ltda, que realizou esse serviço.
O ex-Presidente Éric destaca que, em meados de 2018, foi alertado pela
Vigilância Sanitária na urgência do tratamento do lodo proveniente da lavagem
dos filtros da ETA e que recorreu a empresa Hidrosan para estudar a viabilidade
do tratamento desse lodo na captação de água do Rio Batalha. O ex-Presidente
Éric cita que discorda da reforma da ETA porque o custo da reforma é
praticamente o mesmo que a construção de uma ETA nova com tecnologia mais
moderna do que a atual ETA. Afirma ainda que a nova ETA deveria ser
construída junto à captação de água do Rio Batalha, atualmente, cerca de 10%
da água tratada é utilizada para lavagem dos filtros e que essa água retorna para
o Rio Batalha e, portanto, tratando a água no ponto de captação do Rio Batalha
é possível economizar 10% no consumo de energia elétrica. Ressalta que se a
ETA nova fosse construída no ponto de captação do Rio Batalha, a ETA atual
com pequenas modificações, se transformaria em um enorme reservatório,
possibilitando que o DAE parasse a captação de água do Rio Batalha no horário
de pico, aonde o custo da energia elétrica é maior.
O ex-Presidente Éric afirma ainda que o DAE não tem recursos financeiros
para investimentos em função da “fobia dos ex-prefeitos” em relação ao reajuste
das tarifas praticadas. Exemplificando esse tema cita que, se de um ano para
outro a inflação foi de 5% e se Autarquia não corrige o preço da tarifa praticada
em 5%, o DAE fica 5% menos eficiente.
O ex-Presidente Éric afirma que, quando assumiu a presidência do DAE,
tinha um desafio que era ter um PDA que, na sua opinião, era só uma diretriz,
como diz o próprio nome e não é executivo, discorda de uma parte importante
do PDA e está preocupado pelo fato do PDA ter sido elaborado em 2013 e
entregue em 2014 e que em 2014 houve uma crise hídrica na região sudeste do
Brasil e pela primeira vez na história de Bauru houve um racionamento de água.
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O ex-Presidente Éric destaca que, no final do primeiro semestre de 2017,
reuniu o corpo técnico do DAE e questionou o que foi feito depois do
racionamento de 2014 para prevenir Bauru das situações vividas em 2014 e a
resposta do corpo técnico do DAE nada foi. Diante da negativa do corpo técnico,
o ex-Presidente Éric cita que precisava fazer um plano emergencial em virtude
de informações obtidas que, em 2018, provavelmente, haveria uma nova crise
hídrica e não seguir um PDA com metas para vinte anos. Portanto, em novembro
de 2017, foi apresentado um Plano de Contingência de Estiagem que quase 90%
das ações descritas nesse Plano estão contidas no PDA. Segundo o exPresidente Éric esse Plano de Contingência de Estiagem foi prioridade, e as
obras que direcionassem para o sistema Rio Batalha / ETA, o excedente de
produção de outras áreas da cidade.
Segundo o ex-Presidente Éric, simultaneamente a esse Plano de
Contingência de Estiagem, foi apresentada uma Proposta de Reestruturação
Financeira para a Autarquia. O ex-Presidente Éric lembra que Bauru apresenta
uma das tarifas de água mais baixas para cidades do mesmo porte do Estado
de São Paulo. Destaca ainda que 20% da arrecadação da Autarquia estava
sendo direcionada para o Fundo de Tratamento de Esgoto que, na ocasião, tinha
recursos mais do que suficientes para a conclusão da Estação de Tratamento de
Esgoto. Diante negociação com o Ministério Público Federal ficou acertado que
dos 40% arrecadados com a tarifa de esgoto, 5% seriam destinados para o FTE
e 35% para o caixa geral do DAE. Essa mudança permitiria financiar em 2018 o
Plano de Contingência de Estiagem e deixaria uma folga no caixa do DAE nos
anos seguintes para investimentos necessárias do PDA. Essa reestruturação
tarifária só foi alcançada em dezembro/2018.
O ex-Presidente Éric afirma que, em 2018, enquanto não foi alcançada
essa reestruturação tarifária, realizou a perfuração de dois poços: Geisel II e
Jardim América II. O ex-Presidente Éric afirma que deixou o projeto executivo do
poço Santa Cândida em andamento e foram realizadas a compra dos materiais
para a execução de 10 km de adutoras de ligação de unidades produtoras e a
compra dos materiais para a execução de cinco setores para a setorização da
região do Bela Vista. O ex-Presidente Éric afirma que realizou o primeiro setor e
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deixou o segundo setor em andamento, na qual foi concluído posteriormente e
os outros três setores não foram construídos.
O ex-Presidente Éric afirma que desconhece se deram sequência no
Plano de Contingência de Estiagem após a sua saída e que se sentiu feliz ao
ouvir do Eng. Antonio Marcos Saraiva sobre o término do poço Santa Cândida e
de suas adutoras abastecendo toda a região da Vila Dutra, Parque Real e parte
significativa da Vila Industrial.
O ex-Presidente Éric aponta que atualmente é possível fazer a
interligação do poço Alphaville ao Sistema do Rio Batalha / ETA para minimizar
o problema durante o período de estiagem.
O ex-Presidente Éric salienta que agosto de 2018, foi o período mais
chuvoso dos últimos 20 anos, então a estiagem do segundo semestre não se
estabeleceu, já o período de estiagem de 2019 e 2020 foi bastante severa e
espera que este ano, durante algum mês do segundo semestre, aconteça de ser
o mês mais chuvoso dos últimos 20 anos para amenizar o período de estiagem.
O ex-Presidente Éric quando questionado pelos membros da Comissão,
afirma que nunca houve uma reunião formal para busca de financiamentos para
a execução do PDA. O modelo encontrado foi a reestruturação tarifária onde
houve um ganho na capacidade de investimento da Autarquia da ordem de dez
milhões de reais por ano. O ex-Presidente Éric ressalta em seu nome e nome de
todos os ex-Presidentes do DAE que o PDA é uma diretriz e que compete a
administração do momento priorizar as obras necessárias para a solução dos
problemas mais imediatos.
O ex-Presidente Éric afirma que, durante a sua gestão, não houve
nenhum investimento em relação aos reservatórios novos e que houve uma
reforma parcial do reservatório do Geisel e o início de uma licitação para uma
reforma geral desse mesmo reservatório. O projeto dos reservatórios novos da
Vila Pacífico e da Vila Dutra foi realizado.
O ex-Presidente Éric aponta que foram realizadas as substituições dos
hidrômetros do Núcleo Gasparini, que começou na gestão anterior a sua e o
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resultado destas substituições de hidrômetros obteve um aumento de 15% na
medição dos hidrômetros.
O ex-Presidente Éric afirma que, o monitoramento do Rio Batalha, durante
a sua gestão, foi realizado normalmente e destaca que o Rio Bauru tem potencial
de exploração, sendo que a sua água tem uma qualidade similar a água do Rio
Batalha, com uma vazão de praticamente 300 litros/segundo. Essa vazão,
segundo o ex-Presidente Éric, representa o déficit de vazão que o Rio Batalha
apresenta entre o período seco e o período chuvoso.
O ex-Presidente Éric comenta que foram implantadas diversas adutoras
durante sua gestão, citando a adutora que interliga o Poço Imperial para a região
do Condomínio Tívoli. Quanto à perfuração do Poço Geisel II, foi construída uma
adutora ligando o poço até o reservatório do Geisel.
O ex-Presidente Éric comenta que não sabe quantificar o quanto do Plano
de Contingência de Estiagem está sendo implantado atualmente e que o Plano
de Contingência de Estiagem custaria aproximadamente quinze milhões de reais
no total e o DAE teria cinco milhões de reais para investimento inicial e, com a
reestruturação tarifária, a Autarquia teria condições de concluir o investimento
necessário para a execução do restante do Plano de Contingência de Estiagem.
O ex-Presidente Éric disse que é uma pena o Plano de Contingência de
Estiagem não ter sido levado adiante pelas administrações que se seguiram e
que muitos problemas vividos hoje, poderiam ter sido evitados se o Plano de
Contingência de Estiagem tivesse sido implantado na íntegra.
O ex-Presidente Éric comentou sobre uma lei que obrigava o DAE a
realizar a compra e a entrega gratuitamente de caixas d’água para residências
que não possuíam reservatórios. Foi destacado que não houve nenhuma compra
e entrega de caixas d’água.
O ex-Presidente Éric, quando questionado sobre os devedores do DAE,
ressalta que não deixou nenhuma dívida prescrever e que realizou uma forçatarefa para a inscrição de todas as dívidas em Dívidas Ativas do Município e
ajuizá-las no Poder Judiciário.
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A Presidente da CEI, vereadora Estela Alexandre Almagro,
solicitou o envio de ofício ao Presidente da Câmara Municipal de Bauru, o
vereador Marcos Antonio de Souza, solicitando à Prefeita Municipal Suéllen Silva
Rosim as seguintes informações do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
➢

Remessa do Plano de Contingência de Estiagem, apresentado em 24 de
novembro de 2017, bem como informe quais ações do referido plano
foram efetivamente executadas;

➢

Envio de um relatório do Departamento de Água e Esgoto, contendo os
devedores de água e esgoto no Município, sejam eles individuais,
coletivos, pessoas físicas e jurídicas, de maneira detalhada, com valores
e data da dívida;

➢

Informação onde foram utilizados os 11 milhões de reais provenientes da
alteração tarifária promovida pelo DAE em 2018;

➢

Informação de quais ações constantes no Cronograma de Investimentos
do PDA para o ano de 2020 foram realizadas;

➢

Envio do convite ao Prof. Dr. Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo para a
oitiva no dia 07 de junho às 9 horas, atendendo ao pedido do convidado
para que o agendamento seja feito com 15 (quinze) dias de antecedência.

➢

Oitiva Advogado Luiz Célio Bucceroni

Na oitiva do Advogado Luiz Célio Bucceroni, o ex-Presidente do DAE
destaca que pelo curto em que permaneceu na Presidência do DAE, de
setembro/2016 até dezembro/2016, o principal objetivo foi o combate aos
vazamentos de água e que os resultados obtidos para esse propósito foram
bastante positivos.
O ex-Presidente Luiz Célio destaca que, de acordo com documentos que
eram enviados ao Ministério Público Estadual por conta de Termo de Ajuste de
Conduta, o DAE demorava em torno de 8 a 9 dias em média para atender um
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vazamento, e no final da sua gestão esse número caiu para 1,5 dia e que o
combate aos vazamentos era um dos apontamentos do PDA.
O ex-Presidente Luiz Célio ressalta que iniciou o projeto-piloto de
substituição de aproximadamente 1.800 hidrômetros que contemplava os
núcleos Gasparini e Vanuiri onde os resultados obtidos foi em torno de 16% de
recuperação de receitas.
O ex-Presidente Luiz Célio quando questionado pelos membros da
Comissão, afirma que a operação do Poço Padilha II e a operação do
Reservatório do Jardim Redentor foi iniciada durante a sua gestão, mas que
foram executadas pela administração anterior.
O ex-Presidente Luiz Célio aponta que, pelo fato do curto período a frente
da Autarquia, preferiu não iniciar nenhum projeto de relevância e que pelo fato
do DAE ter assinado um TAC com o Ministério Público Estadual preferiu se
concentrar no combate aos vazamentos.
O ex-Presidente Luiz Célio destaca que a cidade de Bauru é atendida
100% com rede de água e de 98-99% com rede de esgoto e que, de acordo com
a Norma Técnica Brasileira, tenha em volume de reservação de água 1/3 do
volume diário de produção de água e que Bauru possui um volume de
reservação superior a 1/3 do volume diário de produção.
O ex-Presidente Luiz Célio destaca que Bauru tem uma Estação de
Tratamento de Esgoto em construção e que possui recursos financeiros para
finalizar essa obra e quando assumiu o DAE, a Autarquia possuía
aproximadamente 11 milhões de reais em caixa e quando deixou a Presidência,
o DAE possuía 14 milhões de reais em caixa. Segundo o ex-Presidente Luiz
Célio aponta que o DAE possui hoje 70 milhões de reais em caixa.
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➢

Oitiva Arquiteto Elizeu Areco Neto

Na oitiva do Arquiteto Elizeu Areco Neto, o ex-Presidente do DAE destaca
que presidiu a Autarquia de 01 de abril de 2019 até 31 de dezembro de 2020. O
ex-Presidente Elizeu comenta que deu continuidade aos trabalhos que já
estavam planejados pelo seu antecessor, o Engenheiro Civil Éric Edir Fabris.
O ex-Presidente Elizeu salienta que foi um período muito curto o tempo
que ficou na presidência da Autarquia e entende que as atividades de
planejamento em qualquer empresa são atividades de longos períodos de
planejamento para que se tenham execuções a contento, e tentou se moldar
dentro do raciocínio do Engenheiro Civil Éric Edir Fabris, na qual teceu elogios a
pessoa.
O ex-Presidente Elizeu destaca que as atividades de planejamento já
estavam descritas, as verbas financeiras já estavam reservadas ou empenhadas
e grande parte dos projetos já estavam em andamento.
O ex-Presidente Elizeu cita que logo quando assumiu a presidência da
Autarquia foram inaugurados dois poços que são o Jardim América II e o Geisel
III e que foi dada sequência no trabalho de setorização, cujas atividades estão
vinculadas ao PDA.
O ex-Presidente Elizeu comenta que em 2019, a pedido do ex-Prefeito
Clodoaldo Armando Gazzetta, priorizou a Estação de Tratamento de Esgoto e
conduziu as ações que haviam sido planejadas pela Autarquia na questão de
abastecimento e tratamento de água.
O ex-Presidente Elizeu lembra que enfrentou várias crises no ano de
2020, iniciou-se em 2019 uma crise hídrica e, em abril de 2020, iniciou-se a
pandemia de Covid-19 e a maior crise hídrica vivida na história do Estado de São
Paulo. Lembra também que foi um período de grandes dificuldades, inclusive
obrigando a Autarquia a fazer enormes contingenciamentos e investimentos
devido à perda de arrecadação que foi de 12 milhões de reais aproximadamente
nesse ano.
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O ex-Presidente Elizeu quando questionado pelos membros da
Comissão, afirma que o DAE vem moldando a suas atividades, independente de
quem está à frente da Autarquia e vem trabalhando na questão de planejamento
de ações de abastecimento de água para tentar minimizar os impactos. O PDA
conduziu, de forma orientativa, todas as ações. Dentro desse planejamento, o
DAE foi cumprindo tarefas que entendeu possíveis de serem executadas. O exPresidente Elizeu lembra que, no seu período, já estavam prontas as atividades
planejadas. Destaca ainda a diferença de gerir uma empresa pública de uma
empresa privada. Na empresa pública existe um regramento da Lei de Licitações
que tem que ser cumprida rigorosamente e o fato de não ser uma lei ágil para as
ações da Autarquia, com uma série de engessamentos e a própria empresa
pública tem os seus problemas de gestão devido à modalidade de empresa
pública. Exemplificando como a contratação de pessoas e materiais para ter
agilidade como uma empresa privada.
O ex-Presidente Elizeu considera satisfatório o que foi realizado no
sistema de abastecimento de água, no entanto, considera que o DAE precisa de
um novo modelo de gestão para atingir os objetivos mais rapidamente. Entende
que tudo o que foi realizado pelos gestores anteriores do DAE seguiram as
orientações técnicas do corpo técnico. Cita as perdas de profissionais de alta
qualificação que vivenciaram a Autarquia por 30 a 40 anos, não significando que
não possuem profissionais qualificados atualmente, mas com pouca vivência no
DAE. Lembra que o corpo técnico atual tem o conhecimento de um momento
diferenciado onde o sistema todo de abastecimento de água passou por
revisões, e nem todas as revisões estão cadastradas e são direcionadas de
forma clara onde o DAE pode atuar com agilidade.
O ex-Presidente Elizeu entende que, a partir desse momento, é
fundamental trabalhar com planejamento e qualquer gestor público ou privado
entende que com menos de dois anos fazendo um trabalho e planejamento de
quais são as ações necessárias, não se consegue atingir os objetivos de forma
clara ou concreta.
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O ex-Presidente Elizeu enfatiza que, em relação à atualização do PDA,
as ações são retardadas em relação à necessidade e concorda com a
atualização e a questão da atualização não é financeira, é ajustar as prioridades
e fazer o DAE encaminhar o seu trabalho. Enxerga como dificuldade as
priorizações do que é a necessidade da Autarquia em qualquer instância.
O ex-Presidente Elizeu cita que no começo da sua gestão reuniu os
diretores de divisão e iniciou uma discussão sobre o que era prioritário e foi
criado uma sistemática. Acredita que isso tornou o DAE mais coeso e interligado
em todas as suas interfaces e as prioridades precisavam ser revistas e tudo ia
ser encaixado ao longo do tempo, salientando que as tarefas administrativas já
haviam sido conduzidas, lembrando que temos um PDA e uma LDO que pautam
o dia a dia na administração pública.
O ex-Presidente Elizeu destaca sobre o término do segundo setor da
região do Bela Vista e que também foram realizadas setorizações pontuais em
outras regiões da cidade. Cita também que deu prosseguimento no Plano de
Contingência de Estiagem e destaca a importância da continuidade da execução
do Plano. Ressalta que a setorização e o Plano de Contingência de Estiagem
criam um sistema de interligação entre os poços, que além de ser
economicamente viável, colabora com o sistema como um todo. Destaca apenas
uma dificuldade na execução destas tarefas, assim como foi o PDA. O PDA tem
um escalonamento e um cronograma, mas a questão financeira e da própria
dificuldade de gerência de tarefas faz com que ocorram atrasos no planejamento
e, às vezes, a correção demora muito para ocorrer. Exemplificando essa
situação, cita a troca de hidrômetros. O DAE possui atualmente quinze
encanadores para realizar a substituição de hidrômetros. Se cada encanador
trocar quatro hidrômetros por dia, para substituir vinte mil hidrômetros, a equipe
do DAE irá demorar 333 dias úteis e considera que essa ação deva ser
terceirizada por falta de contingente.
O ex-Presidente Elizeu exemplifica também com a setorização, dizendo
que o DAE possui apenas 3 ou 4 equipes que realizam reparos de tubulação,
reparos no esgoto, reparos em adutoras e reparos na rede. O ex-Presidente
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Elizeu defende a terceirização em muitos desses serviços. Cita também que
atualmente, o DAE terceiriza a perfuração de poços e a construção de
reservatórios e que, na sua opinião, a Autarquia se beneficia com a agilidade e
atendimento.
O ex-Presidente Elizeu ressalta que o DAE tem um histórico de superávit
financeiro em torno de vinte milhões de reais ao ano. Cita também que durante
a sua gestão foram realizados investimentos de cerca de oitenta e nove milhões
de reais no sistema de abastecimento de água (reservatórios, adutoras, poços)
referentes ao PDA.
O ex-Presidente Elizeu diz que em 2019 foi um ano de transição para a
Autarquia em função de existirem duas frentes de trabalho: Primeiro a produção,
tratamento e distribuição de água, segundo o esgoto. Com bastante tarefas a
serem cumpridas.
O ex-Presidente Elizeu, em 2020 foi constituída uma comissão onde os
diretores de divisão informavam as prioridades de cada divisão de uma forma
integrada entre todos os diretores para serem discutidas as prioridades. Alega
que o DAE sofria com a dificuldade de gestão por falta de ferramentas e recursos
humanos no momento de licitar seus objetivos (serviços, obras, produtos).
O ex-Presidente Elizeu cita que de 150 a 200 processos passam de um
ano para outro sem serem licitados por diversos motivos. Ora por licitações não
terem sucesso por conta dos prazos e interrupções legais que acontecem, ora
por remanejamento de ações por tempo decorrido e terem que fazer novos
orçamentos. Cita como exemplo o reservatório da Vila Pacífico, que teve treze
interrupções e era para ter sido concluído em 2018. Esse reservatório teve
inúmeros embargos. A Autarquia teve que responder a esses processos,
atualizar orçamento, realizar novas licitações. O ex-Presidente Elizeu diz que
uma única licitação, se tudo der certo, demora de seis a oito meses. Diz ainda
que o represamento de licitações que existe no DAE por falta de recursos
humanos, provenientes da dificuldade de contratação de uma empresa pública
e de ferramentas capazes de colaborar com essa agilidade. No final de 2019, foi
planejada a contratação de um sistema integrado entre todas as divisões do
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DAE, onde todos poderiam estar conectados facilitando a agilidade dos
processos licitatórios. A implantação desse sistema foi finalizada no final de
2020.
O ex-Presidente Elizeu afirma que hoje o DAE tem as ferramentas
necessárias para a agilidade dos processos, mas a falta de recursos humanos é
um problema diante das necessidades da Autarquia.
O ex-Presidente Elizeu ressalta que os onze milhões que foram aportados
no DAE, em função da restruturação tarifária do FTE, foram aplicados na
construção do Poço Santa Cândida II, no reservatório metálico da Vila Pacífico,
nas adutoras que compreendem essas ações, reforma dos filtros da ETA,
reforma do reservatório do Geisel e outros materiais de execução e construções
de adutoras na cidade como um todo. Enfatiza ainda que existiu um rol de ações
que foram realizadas naquele momento que foram rigorosamente seguidas e
elencadas ao Ministério Público.
O ex-Presidente Elizeu admite que não houve conversas com o exPrefeito Clodoaldo Armando Gazzetta sobre a possibilidade de empréstimos
financeiros para a execução do PDA. Afirma que o PDA é orientativo no sentido
de conduzir as ações a serem realizadas, no entanto sugere a atualização do
PDA com mais frequência. Cita que a cidade tinha uma perspectiva de
crescimento segundo o PDA, mas Bauru teve um crescimento menor, portanto
a necessidade de revisão. Enfatiza que o PDA é discussão diária do DAE, todos
os diretores de divisão são imbuídos do espírito do PDA, aliás alguns diretores
participaram da elaboração do PDA.
O ex-Presidente Elizeu enfatiza que a priorização se torna um elemento
dificultoso e que se distanciou da objetividade, a partir de situações como
aquisições e licitações já elencadas anteriormente.
O ex-Presidente Elizeu diz que, no começo da sua gestão, o ex-Prefeito
Clodoaldo determinou duas diretrizes: Primeiro cumpra as determinações
técnicas que o DAE sobre o abastecimento de água e tente melhorar no que for
possível e, segundo, clarear as ações em relação a ETE.
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O ex-Presidente Elizeu afirma que nas discussões sobre o PDA, a
prioridade era cumprir o plano sempre, independente de quem estiver no
comando da Autarquia. Relembra que os técnicos do DAE estão imbuídos desse
projeto e eles têm a análise no seu cotidiano, embora, eventualmente, precise
de transferir investimentos de um lugar ao outro, por conta da necessidade de
atualizações de planos.
O ex-Presidente Elizeu considera o valor de quinhentos milhões de reais
o total de investimento necessário para a execução total do PDA.
O ex-Presidente Elizeu relembra que, durante a sua gestão, houve a
inauguração de três poços: Jardim América II, Geisel III e Santa Cândida II. Diz
também que deixou os processos prontos para a execução de mais quatro poços
e diz que nas estações elevatórias de água da Falcão e do Estoril, foram
realizadas as manutenções necessárias, mas a modernização que estava
prevista no PDA, não foi realizada.
O ex-Presidente Elizeu defende que a atualização do PDA deva ser
realizada por uma empresa terceirizada e não pelos próprios técnicos do DAE.
Alega que são muitos fatores externos que interferem na dinâmica de
crescimento da cidade e essa tarefa de coleta de dados, compilação de dados e
ofertas de análise, o DAE não tem condições de realizar e uma empresa
terceirizada teria melhores condições para realizar esse serviço.
O ex-Presidente Elizeu ressalta que apesar do PDA não ser seguido na
sua integralidade, não é um equívoco completo em função desses fatores
externos que interferem na dinâmica de crescimento da cidade e concorda
quando o PDA se tornou lei, e a partir disso, realizar a revisão do PDA. Ressalta
que, após o PDA ter se tornado lei, a Autarquia conseguiu verbas financeiras,
contrapartidas e uma série de ações que permitem, inclusive, realizar
financiamentos.
O ex-Presidente Elizeu considera que o PDA não foi perdido e o plano é
parte do processo. Apesar de não ter sido seguido na sua totalidade, o plano não
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deixou de ser uma espinha dorsal em relação às ações que a Autarquia tem que
seguir.
O ex-Presidente Elizeu cita que em relação à contrapartidas, o DAE tem
uma normativa definindo uma resolução matemática para a cobrança da
contrapartida. O recurso financeiro da contrapartida é direcionado para uma
conta bancária específica e, a partir desse ponto, o recurso financeiro é
direcionado para o setor do DAE beneficiado por essa contrapartida.

➢

Oitiva Química Flávia Thaís Oliveira de Souza

Na oitiva da Química Flávia Thaís Oliveira de Souza, a ex-Presidente do
DAE destaca que presidiu a Autarquia de janeiro de 2021 a 09 de abril de 2021.
A ex-Presidente Flávia destaca que, apesar do pouco tempo na
presidência, é importante existir gestão e planejamento para que haja um
trabalho efetivo. Cita o levantamento feito de situações e das condições que
haviam de gestão e de planejamento dentro do DAE e começou a trabalhar com
o planejamento dessas ações. Acredita que para se chegar em um resultado
bom teria que ter pelo menos seis meses.
Segundo a ex-Presidente Flávia, ela realizou uma troca dos diretores para
começar esse trabalho de uma forma mais efetiva. Concorda com o exPresidente Eliseu em relação à questão de compra e o serviço público é muito
engessado, o que atrapalha bastante para que se desenvolva o trabalho. Disse
que realizou a troca da diretoria de compras, e quando assumiu o DAE havia 182
processos em serviços de compras. Desses, 115 processos foram continuados,
e que, em sessenta dias, foram concluídos 28 processos de compras. Ressalta
que em cem dias conseguiu dar andamento em 51 processos de compras.
A ex-Presidente Flávia disse que, em relação ao PDA, ressalta as
questões ambientais. Na época que foi realizado, houve um levantamento das
águas superficiais da cidade para o seu aproveitamento hídrico que são: Rio
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Batalha, Ribeirão da Água Parada e Rio Bauru. Segundo o PDA, o Rio Batalha
era o único que poderia ser aproveitado como água superficial. O Ribeirão da
Água Parada e o Rio Bauru tem problemas por contaminação de esgoto.
A ex-Presidente Flávia ressalta ainda que,2 em relação ao Ribeirão da
Água Parada, nada mudou, mas o Rio Bauru está contaminado somente a partir
de um determinado lugar e que existe uma vazão a ser aproveitada para
abastecimento da cidade.
A ex-Presidente Flávia afirma que em relação ao Rio Batalha, a outorga
atual do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo) é de 350 litros/s, mas a captação atual chega a 550 litros/s. Cita que a
captação complementar do Rio Batalha vai alterar muito pouco a vazão total
retirada do rio. Deixa-se de retirar um pouco no ponto atual de captação, para
retirar o restante rio abaixo, e o volume retirado nos dois pontos de captação
será um pouco maior do que o volume retirado hoje. Portanto, esse aumento de
vazão total é pouco significativo.
A ex-Presidente Flávia ressalta a complexidade da implantação da
captação complementar no Rio Batalha em virtude dos estudos que precisam
ser realizados. A escassez de recursos humanos que a Autarquia possui, a
necessidade de contratar uma empresa terceirizada para realizar esses estudos
e às áreas particulares que serão inundadas. Para realizar tudo isso será preciso
uma quantidade significativa de recursos financeiros.
A ex-Presidente Flávia afirma que o DAE obteve doze milhões de reais de
superávit no exercício de 2020, e que a Autarquia possuía cinquenta e oito
milhões de reais em caixa. Afirma também que, ciente do valor financeiro
disponível, foi elaborada a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) entregue no
final de março. A partir disso, foram criadas as prioridades do que seria feito
dentro do PDA, entre elas, a captação complementar do Rio Batalha.
A ex-Presidente Flávia cita a adutora complementar de água bruta que vai
do ponto de captação de água do Rio Batalha até a ETA, que já foi comprada
desde 2017, cuja implantação estava prevista para o final do ano de 2021.
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A ex-Presidente Flávia cita a compra de bombas e motores elétricos novos
na captação de água do Rio Batalha e a compra de quadros elétricos novos
equipados com inversores de frequência para o acionamento dos motores
elétricos das bombas.
A ex-Presidente Flávia fala sobre a manutenção da lagoa de captação de
água do Rio Batalha, que apesar de não ter sido realizado, salienta que esse tipo
de manutenção deva ocorrer em períodos chuvosos ou durante a manutenção
da ETA.
A ex-Presidente Flávia comenta sobre a preservação da cabeceira do Rio
Batalha sobre os plantios de mudas. Estavam sendo feitas reuniões com o
Fórum Pró-Batalha e disse que as brigas judiciais estão ocorrendo dentro do
Fórum Pró-Batalha em relação ao CNPF e quem são os responsáveis pelo
Fórum. Portanto, os recursos provenientes da FEHIDRO estão parados, e que
infelizmente as compras de mudas e o plantio está parado, mas pondera que a
área que necessita de plantio de mudas, é reduzida.
A ex-Presidente Flávia disse que efetuou conversas com a SAGRA
(Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) sobre o cadastro dos
proprietários da região da cabeceira do Rio Batalha junto com a cidade de
Piratininga e Agudos, na tentativa de usar os recursos do Fundo Municipal de
Mananciais para o plantio de mudas nessas propriedades.
A ex-Presidente Flávia sobre a ETA, comenta que existem duas
situações: a reforma ou a construção de uma ETA nova. Sobre a construção de
uma ETA nova, com uma tecnologia mais avançada, além do valor financeiro
empregado ser mais alto, necessitaria de contratação de funcionários com
habilidades para o manuseio desta tecnologia mais avançada e, por causa da
pandemia, estaria fora de cogitação. Sobre a reforma da ETA, pelo custo
financeiro menor e, com reformas pontuais para minimizar o desperdício de
água, seria a solução mais viável atualmente.
A ex-Presidente Flávia disse que o DAE já possui a certificação ISO
17.025 do laboratório de análise de água, mas o processo de renovação da
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certificação estava com problemas por causa de calibração de equipamentos,
cursos para os funcionários e a contratação de um biólogo. Afirma que não sabe
como acabou o processo de renovação de certificação por ter saído da
Autarquia.
A ex-Presidente Flávia sobre o tratamento dos resíduos gerados na ETA,
comenta que a implantação é muito cara, e que a CETESB deu prazo até o ano
de 2022. Ressalta que não é só a compra, mas também a preparação do local
para receber esse equipamento. Cita como emergencial a opção de contratar
uma empresa para realizar esse tratamento dos resíduos gerados na ETA.
A ex-Presidente Flávia, sobre a manutenção dos poços, disse que estava
na programação no primeiro semestre a recuperação química dos poços
Consolação e Nova Esperança. Sobre a construção de novos poços disse que
estão previstos o Poço da Praça Portugal, Poço do Mary Dota e Poço do Alto
Paraíso.
A ex-Presidente Flávia sobre os reservatórios comenta da inauguração do
Reservatório do Alto Paraíso e que, em função da situação financeira da
Autarquia, os reservatórios ficariam em segundo plano.
A ex-Presidente Flávia sobre a setorização, disse que estava programado
o término da setorização do Jardim Bela Vista e iria iniciar a setorização da
região dos Andorinhas. Cita a finalização da adutora do Santa Cândida.
A ex-Presidente Flávia comentou que tinha muitos hidrantes parados no
DAE, também em função de alguns lugares da cidade estarem com redes mais
antigas, impossibilitando a instalação desses hidrantes.
A ex-Presidente Flávia disse que estava para receber mais manômetros,
para medição de pressões na rede de distribuição e sobre a micromedição,
existia o planejamento de compra de hidrômetros. Sobre a macromedição, no
Reservatório do Alto Paraíso foram instalados dois hidrômetros para medir o
volume de água que vai para o Vila Seca e para o Bela Vista. Cita também o
Reservatório da Zona Norte que tem um hidrômetro na saída.
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A ex-Presidente Flávia cita melhorias realizadas para diminuir a incidência
de água “vermelha” ou água “suja” e citou as ações realizadas no controle de
perdas e que pretendia instalar a telemetria em três anos.
A ex-Presidente Flávia quando questionada pelos membros da Comissão,
afirma que o DAE necessitaria de um montante entre trezentos e quinhentos
milhões de reais para a implantação total do PDA. Disse também que não houve
nenhuma reunião com a Prefeita Suéllen Silva Rosim sobre a possibilidade de
se fazer um empréstimo para a execução do PDA. Ressalta que a prioridade era
trabalhar com os valores financeiros que tinha disponível.
A ex-Presidente Flávia afirma que não recebeu nenhum cronograma novo
do PDA. Salienta que, tecnicamente, não precisa de lei para se cumprir, se existe
o PDA. Enfatiza que era necessário ser executado pelo fato de não poder faltar
água. Disse que chegou a conversar com a Prefeita Suéllen sobre como iria
terminar o PDA esse ano.
A ex-Presidente Flávia comentou do interesse de uma Fundação em
realizar um trabalho junto ao DAE para uma revisão do PDA. Mas, chegou-se a
conclusão que o corpo técnico do DAE tinha condições de realizar um novo
cronograma de execução e a revisão do PDA.
A ex-Presidente Flávia acredita que não só os quatro poços sugeridos
pelo atual Presidente do DAE para amenizar a falta de água no curto prazo é a
solução. Cita outras ações em conjunto como: mais reservatórios, mais
setorização, troca de tubulações antigas e manutenção de poços.
A ex-Presidente Flávia ressalta a necessidade do reajuste da tarifa de
água em função da defasagem do preço e aumento de todos os custos
operacionais da Autarquia e, sugeriu à Prefeita Suéllen, a contratação de uma
empresa para levantar os custos da Autarquia.
A ex-Presidente Flávia disse que quando assumiu a Autarquia, o
almoxarifado estava muito vazio em relação aos materiais usados no dia a dia
das manutenções e serviços de reparo. Ressalta que encontrou o DAE muito
sucateado
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A ex-Presidente Flávia cita que o caixa do DAE, quando assumiu a
Presidência, era de aproximadamente sessenta milhões de reais.
No dia 26 de maio de 2021, na sexta reunião da CEI, se deram as oitivas
dos ex-Presidentes do DAE, o Engenheiro Eletricista André Luiz Andreoli e o
Engenheiro Civil João Carlos Herrera no período da manhã e no período da tarde
o ex-Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta também foi ouvido.

➢

Oitiva Engenheiro Eletricista André Luiz Andreoli

Na oitiva do Engenheiro Eletricista André Luiz Andreoli, o ex-Presidente
do DAE destaca que presidiu a Autarquia entre dezembro de 2010 e dezembro
de 2011.
O ex-Presidente André Luiz destaca que, durante a sua gestão, não
existia o PDA e as prioridades do DAE eram bastante diversas do que são hoje,
mas, ainda assim, precisava do plano. Porém, não existiam condições da
contratação naquele período que foi realizado posteriormente, dentro da gestão
do ex-Prefeito Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça.
Segundo o ex-Presidente André Luiz, o PDA é um plano técnico de
bastante abrangência, que faz uma visão completa do nosso sistema de
abastecimento de água e indica as necessidades para que a cidade seja mais
bem servida nesse aspecto, com o aumento da eficiência e redução de perdas
e, principalmente, a melhoria dos equipamentos e dos aparelhos presentes
dentro do sistema de distribuição de água.
O ex-Presidente André Luiz ressalta que o PDA é factível, desde que se
tenha recursos para tal e a capacidade de investimento atual do DAE não
comporta a realização de etapas que são consideradas primordiais para que isso
possa se estabelecer. Cita que são etapas de valor financeiro elevado e que
exigiriam uma mobilização do orçamento para que pudessem tomar corpo e criar
realmente o que preconiza com a aplicação de recursos, a cidade ficaria mais
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bem servida e vários dos problemas hoje existentes praticamente seriam
eliminados. Ressalta que essa é a visão que possui atualmente.
O ex-Presidente André Luiz disse que é atualmente membro do Conselho
Administrativo do DAE, junto com o Engenheiro Civil João Carlos Herrera e o
Presidente do DAE.
O ex-Presidente André Luiz quando questionado pelos membros da
Comissão, afirma que o Conselho Administrativo do DAE tem função técnica, e
se reúnem sempre que convocados pelo Presidente da Autarquia ou em casos
que se faz necessário. Fala que se reúnem na presença do Presidente do DAE
e já tiveram reuniões sobre o PDA no passado, na época em que o Engenheiro
Civil Éric Edir Fabris era o Presidente, e que o Plano de Contingência de
Estiagem foi realinhado naquela época, dentro da capacidade de investimento
disponível. Ressalta que a frequência que o Conselho Administrativo se reúne
não é fixa e pode ser conclamado a qualquer momento. Destaca que o Conselho
Administrativo atua principalmente em ações emergenciais ou em aprovações
de resoluções ou em ajuste de tarifas ou em assuntos pertinentes às funções
descritas pela Lei de Criação do DAE.
O ex-Presidente André Luiz disse que o Conselho Administrativo possui
caráter deliberativo, tem função de fazer a Presidência do DAE. Cita que os três
membros do Conselho Deliberativo, sendo que um é o Presidente do DAE e os
outros dois membros colaboram com essa função no sentido de fazer
planejamento e tudo o mais. Disse que os membros do Conselho Administrativo
recebem subsídio em torno de três mil reais.
O ex-Presidente André Luiz ressalta que a ideia da contratação do PDA
foi posterior à sua gestão. Disse que, em 2011, possuía um orçamento de dois
milhões de reais para investimento em obras e que não existia capacidade de
algum investimento.
O ex-Presidente André Luiz tinha um panorama de muitas ações de
empreendedores dentro da cidade e notou uma distorção em relação a quanto
se teria de contrapartidas desses empreendedores para a melhoria do sistema
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de abastecimento de água de um modo geral. Ressalta que todas as ações
foram para institucionalizar a forma de como essas contrapartidas eram usadas
de acordo com o porte do empreendimento, de modo a capitalizar o DAE e
permitir que fossem realizadas todas as intervenções necessárias em torno dos
aumentos que surgiram nas regiões desses empreendimentos que acabavam
por tirar a capacidade de abastecimento dessas regiões. Essa foi uma das ações
e isso posteriormente a sua gestão, é usado até hoje.
O ex-Presidente André Luiz disse que em relação às perdas e
vazamentos, a diretoria técnica se esforçava para a localização desses
vazamentos, usando inclusive geofone e foram encontrados vários problemas
ocultos há muito tempo. Exemplifica essa situação citando um reparo realizado
em uma adutora próxima à saída da ETA que estava vazando entre 5 e 7 anos
e que era uma perda crônica. Cita também várias intervenções para troca de
material dentro da capacidade do DAE. Disse que tinha uma lentidão muito
grande em relação a compra de material. Ressalta sobre a compra de material
de qualidade questionável, por não existir dentro do poder público, fazer a
compra direcionada para uma marca ou outra, então essa cultura de aplicação
de material inadequados ou de qualidade questionável, persistia enquanto
tivesse esses materiais em estoque. Salienta que não tinha como fazer a
adequada correção dos problemas nos locais, mas à medida que fossem sendo
detectados eles já eram substituídos por materiais mais avançados.
O ex-Presidente André Luiz disse em relação a elaboração do PDA, não
que estivesse na forma atual previsto, mas existiram ações no sentido de,
justamente, realizar a troca de hidrômetros. Essa ideia foi elaborada durante a
sua gestão para que houvesse mais controle dentro desse alto índice de perdas.
Ressalta que essas perdas comerciais são resultadas de má medição ou
medição inadequada nas unidades consumidoras.
O ex-Presidente André Luiz disse que foi retomada a leitura das contas
do DAE para que tivesse um controle mais próximo e mais preciso pelo que
estava sendo consumido pela cidade. Destaca algumas ações voltadas para a
macromedição que foram implementadas, para que pudessem ter os resultados
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de saída das unidades de produção, tanto no Rio Batalha como nos poços.
Lembra que na época o DAE possuía 28 poços ativos.
O ex-Presidente André Luiz cita que foram essas ações tomadas naquela
época e, com isso, as gestões posteriores já tiveram um pouco mais de
capacidade de investimento e as ações puderam ser feitas com maior
intensidade, tanto que, no segundo mandato do ex-Prefeito Rodrigo Antonio de
Agostinho Mendonça, foi realizado esse contrato com a Hidrosan. Destaca que
com os investimentos realizados no DAE pelos empreendedores e pelo aumento
da capacidade econômica foi possível fazer a contratação do PDA.
O ex-Presidente André Luiz disse que não tem ideia do investimento
necessário para a execução do PDA na sua totalidade. Cita que depende de
onde vai começar a fazer esse PDA efetivamente funcionar. Cita que existe uma
sequência para que ele se torne viável, que é justamente criar capacidade de
reservação, ter onde colocar a água que vai ser produzida. Ressalta que o custo
do reservatório varia de acordo com a técnica, com o local e com o tipo de
distribuição que vai se fazer a partir desse reservatório. Lembra que existem
reservatórios metálicos, com uma tecnologia nova e temos que ponderar se vai
aplicar esse tipo de tecnologia, ou se vai aplicar construção convencional de
concreto armado e que com isso, o valor pode ser variável.
O ex-Presidente André Luiz comenta sobre o local de produção da água,
a partir desses reservatórios com volumes de armazenamento razoáveis,
inclusive para que se possa pensar em redução de consumo de energia elétrica
no horário de ponta. Temos que criar margens de segurança dentro desses
reservatórios para que possa, eventualmente, ter a produção paralisada por um
certo período e não cause desabastecimento. Ressalta que hoje isso não
acontece e o DAE não tem produção excedente de água a ponto de os
reservatórios ficarem o tempo todo completos e o seu nível se reduzir dentro da
faixa dinâmica de operação do reservatório. Disse que os reservatórios estão
sempre entre meio carregado e para baixo, com algumas exceções que a
produção presente consegue fazer.
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O ex-Presidente André Luiz ressalta que a perfuração de poços tem um
limite, não pode simplesmente cravar a cidade de poços, de modo que, se extrai
todo a reserva do Aquífero Guarani. Comenta que o custo vai ser impactado pelo
tipo de fonte de água que vai ser utilizado. Cita que é muito interessante o
aproveitamento de toda a água superficial do município para que tenhamos um
tipo de fonte mais perene, embora possa ser mais frágil em termos de firmeza
de produção, porque depende de aspectos climáticos e meteorológicos. Disse
que a água superficial se mostra, em períodos mais longos mais estável do que
o poço. Ressalta que o poço chega em um ponto da sua vida útil, em que os
seus filtros estão corroídos e há necessidade de perfurar um novo poço, desde
que o nível de reservação daquele local permita isso.
O ex-Presidente André Luiz disse também que a setorização ou a
distribuição por setores dentro da cidade, de modo que não tenhamos o excesso
de pressão, é a causa de vazamentos ocultos, onde não tem o afloramento de
água, existem vários casos em que essa água retorna por galerias ou por
escoamento de águas pluviais e não é possível verificar isso com grande nitidez
ou velocidade. Ressalta que a redução de pressão nos setores faz com que se
tenha um melhor controle do que é entregue ao cliente, evita danos nas
instalações dos consumidores, e evita também danos nas próprias redes do
DAE. Disse também que permite que se aplique materiais dentro da norma para
que eles tolerem as pressões recomendadas. Comenta que existem residências
ou instalações em que a água chega com pressões acima de 50 a 60 mca, que
é um exagero. Cita que a pressão de 10 a 15 mca é mais do que suficiente para
chegar em reservatórios elevados em residências assobradadas, e em casos de
edifícios, tem-se um reservatório baixo, aonde a água chega e é bombeada
internamente ao reservatório mais elevado.
O ex-Presidente André Luiz destaca que a telemetria é fundamental para
que essa rede toda de distribuição seja mantida de forma estável, porque ela nos
dá a situação em tempo real. Cita que a telemetria pode nos dar a previsibilidade
de qualquer problema que pode estar começando. Exemplificando como
redução de nível abrupto dos reservatórios, queda de pressão nos trechos da
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rede de distribuição, que vai indicar onde estão os vazamentos. Ressalta que a
telemetria é um investimento de custo variável e onde vai ser aplicado.
O ex-Presidente André Luiz destaca a necessidade da elaboração de uma
matriz de possibilidades para a escolha das melhores e que apresentam os
resultados mais rápidos para darmos andamento ao PDA. O valor total vai ser
obtido quando tivermos a definição dessa matriz.
O ex-Presidente André Luiz disse que o Conselho Administrativo se reúne
quando é convocado, então, a Presidência do DAE faz a convocação e o
Conselho não tem o que fazer em relação ao PDA, pois o plano foi comprado.
Cita que o Conselho pode disparar as ações dentro das prioridades que possa
encontrar. Ressalta que o Conselho Administrativo não tem frequência de
reunião e, basicamente, tem se reunido mais para fazer liberações de
parcelamento de contas. Destaca que o Conselho Administrativo é formado por
engenheiros e isso é definido pela Lei de Criação do DAE. Lembra que
atualmente tem se reunido para ações administrativas, mas sem ligação direta
com o PDA.
O ex-Presidente André Luiz comenta que durante a sua gestão encontrou
ingerências, quando existem ordens colaterais e tem que cumprir por alguma
razão. Cita que tem capacidade de ação dentro de um raio limitado e aquilo o
que e é proposto, nem sempre pode ser implementado, porque dentro da cidade
tem interesses diversos e fica bastante difícil para quem tem a visão técnica se
manter com uma certa estabilidade em um ambiente desse. Ressalta que existe
esse estado de mudança de cultura, tanto dentro da estrutura do funcionalismo
do DAE como fora, aquilo não é uma loja onde se vende favores ou troca favores,
e isso é bastante crítico dentro do DAE.
O ex-Presidente André Luiz ressalta a dificuldade da parte financeira, a
lentidão da movimentação de processos de compras quando se faz ações
emergenciais. Cita que, para realizar um processo de compras, entre a
necessidade da compra até a aquisição, ultrapassa 120 dias. Comenta a
dificuldade enfrentada quando da retomada da leitura de água do DAE, porque
antes era realizada pelos Correios. Destaca a existência de vícios de cultura.
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Desabafa dizendo que saiu da Autarquia por não ter condições de realizar um
trabalho sério, por ter 3 ou 4 pessoas mandando junto. Disse ainda que ou tem
uma linha de pensamento e coloca em prática ou joga-se a toalha. Ressalta que
tem um currículo e um nome a zelar e que não pode emprestar o seu nome, para
que sejam feitas ações que não representem aquilo que crê em mente.
O ex-Presidente André Luiz disse que o investimento em geração de
energia fotovoltaica é viável, mas no caso do DAE considera que rapidamente
não consiga ter um suprimento total para a operação dos equipamentos. Cita
que para a Autarquia o ideal seria a construção de uma usina solar, e não no
próprio local do uso da energia elétrica. Ressalta que a energia produzida nessa
usina seria usada de crédito numa compensação da energia consumida pela
concessionária. Cita que o fato de usar energia fotovoltaica facilitaria a aquisição
de créditos de carbono. Comenta também sobre a aquisição de energia elétrica
no mercado livre, sendo possível uma economia em torno de 10 a 12%, mas tem
ressalta que o mercado livre é muito volátil em relação aos preços. Dependendo
da época consegue-se preços mais baixos do que o mercado cativo, mas
também pode-se ter preços mais altos do que o mercado cativo.
O ex-Presidente André Luiz comenta que a fraude não consegue se evitar
nem se avalia 100% das contas porque o perfil do consumidor que faz a fraude
não se destaca do perfil do consumidor normal, não apresentando grandes
variações de um mês ao outro, a não ser que a Autarquia possuísse uma série
histórica desse consumidor, que vai desde a instalação inicial até o presente
momento. Cita que a análise estatística feita de qual percentual necessário que
se abrange a maior parte dos consumidores que, eventualmente, possam estar
fraudando, estar com problemas na rede ou vazamentos, mas se analisar uma
região que tenha vazamentos de adutora, e fazendo uma comparação entre a
macromedição e o total faturado na região, e sabendo que existe essa perda que
é considerada aceita próxima a 40%, se estiver dentro desse valor, o DAE vai
procurar saber, dentro daquela região afetada, se existem medições muito
antiquadas que não registram adequadamente, vai procurar vazamentos mais
proeminentes que afloram na superfície e, eventualmente, faz uma pesquisa
quando se tem nitidamente uma queda de pressão em algum ponto que não
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consegue receber abastecimento. Então são esses casos, onde são detectadas
fraudes. Cita que se percebe fraudes realizadas diretamente na ligação com os
ramais existentes nas calçadas e o hidrômetro registrando consumo baixo e o
consumidor pagando a tarifa mínima, mas a fraude está acontecendo com o
desvio do próprio ramal de abastecimento, não afetando o hidrômetro. Conclui
dizendo que o percentual adequado para a verificação de fraudes não consegue
deferir. Por isso, em algumas cidades, se tem uma amostragem pequena, 15%
são suficientes desde que bem distribuídos, para localizar e identificar essas
fraudes, vazamentos ou defeitos.
As ações que estão no PDA, englobam quase todos os conceitos que se
tem disponível para trabalhar em cima da eficiência energética. Cita
exemplificando ajustes de contrato, o acionamento de bombas em horários em
que a necessidade se faz presente e ressalta que os equipamentos existentes
atualmente no DAE precisam de substituição inclusive com as fontes de
produção de água. Cita que quando se aplica telemetria, controle de pressão
pela setorização, consegue-se atingir regimes de operação ótima nos
equipamentos de bombeamento, atinge-se os pontos de inflexão das curvas,
onde se tem as máximas eficiências, consequentemente esses equipamentos
têm uma vida útil mais prolongada, por causa do alívio de esforços. Salienta que
quando se elimina vazamentos na rede e trocas de hidrômetros, também são
ações que voltam para a eficiência energética, porque você começa a faturar
aquilo que foi entregue ao cliente. Ressalta que, com a telemetria, é possível ter
uma visão em tempo real do que está acontecendo. Então, algum defeito que
venha a acontecer, vai ser detectado antes do equipamento parar, queimar,
quebrar. Destaca que, se existir um monitoramento da corrente em bombas que
por alguma razão, escape da faixa de operação normal, imediatamente vai saber
o que está acontecendo. Cita que vazamento de porte considerável em uma
rede, faz que a corrente de operação de uma bomba altere significativamente,
facilitando assim a detecção do vazamento. Ressalta que, atualmente, temos ou
a bomba ligada ou a bomba desligada e que, se o operador estiver presente no
lugar da operação, consegue monitorar em tempo real também, mas o DAE não
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tem quadro de pessoal para tomar conta disso. Conclui que nesses pontos, as
diretrizes do PDA favorecem o aumento da eficiência energética.

➢

Oitiva Engenheiro Civil João Carlos Herrera

Na oitiva do Engenheiro Civil João Carlos Herrera, o ex-Presidente do
DAE destaca que o PDA é muito bem-feito e entende, pela sua experiência, que
o PDA é um plano robusto e completo, que foi bem a fundo e trouxe à tona todos
os problemas, e trouxe também indicações de soluções. Destaca ainda que
essas soluções implicaram em um custo alto para a época e, para hoje, mais
ainda. Cita que a Hidrosan, durante a apresentação do plano, chamou atenção
sobre as perdas totais de 48,1%, sendo as perdas físicas 34% e as perdas
aparentes 14,1%. Ressalta que a Hidrosan diz que os custos para reduzir as
perdas físicas representam 60% do total investido para a execução do PDA, e
um tempo bastante alongado para conseguir um efeito para reduzir as perdas
físicas. Comenta que a Hidrosan sugeriu atacar as perdas aparentes primeiro
(perdas por sub-medição), com um investimento de 6% do total investido para a
execução do PDA. Com um pequeno investimento na substituição do parque de
hidrômetros, no curto prazo, entre quatro e cinco anos, as perdas totais cairiam
para menos 37%, que é a média nacional de perdas.
O ex-Presidente João Carlos disse que, para obter o financiamento para
a execução do PDA, as perdas totais devem ser menores que a média nacional
de perdas. Cita que a Hidrosan mostrou o melhor caminho para a execução do
plano e, com um pequeno investimento financeiro do DAE (troca de hidrômetros),
as perdas totais caem abaixo da média nacional de perdas, e abre a
possibilidade de realizar um financeiro bancário para a execução do PDA.
Quando questionado pelos membros da Comissão, diz acreditar que o
investimento total para a execução do Plano é de quatrocentos milhões de reais
aproximadamente. Cita que, quando há acúmulo de ações de saneamento por
negligência, a conta financeira para execução dessas ações acumuladas é bem
alta. Destaca que viveu isso profissionalmente e teve o privilégio de trabalhar na
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SABESP, na cidade de Lins e que, ao longo do tempo, conseguiu resolver os
problemas dentro do orçamento que possuía.
Finaliza dizendo que a falta de estratégia a longo prazo, a excessiva
troca de presidentes da Autarquia e a falta de acesso a financiamentos foram
fundamentais pela não execução do PDA no tempo estimulado.
➢

Oitiva ex-Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta

Na oitiva, o ex-Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta, destaca que
realizou a perfuração de quatro poços artesianos, entre eles: Geisel III, Jardim
América II, Estoril Premium e Santa Candida II. Cita ainda, obras de setorização
em dezoito bairros da cidade, realização de ações junto a Agência Nacional de
Águas com investimentos e, junto ao Governo do Estado de São Paulo, através
do Programa Melhor Caminho, a melhoria das estradas rurais da região do Rio
Batalha, evitando que a terra dessas estradas rurais pudesse ser direcionada ao
Rio Batalha, sendo que esse fator colabora com quase 80% do assoreamento
do rio. Foi realizado o Plano de Manejo do Rio Batalha, que prevê os
investimentos nessa região, como também o uso e ocupação do solo com a
proteção ambiental.
O ex-Prefeito Gazzetta destaca a criação do Fundo de Proteção de
Mananciais, com investimentos vinculados às receitas do DAE, onde 1% do total
da receita da Autarquia, indo para esse Fundo com a obrigatoriedade da
recuperação dos mananciais do município.
Destacou que, nos últimos trinta anos, por uma deficiência financeira do
DAE, não temos uma capacidade grande de investimentos na cidade e, com
isso, as obras levam um certo tempo para serem executadas. Além disso, existe
uma dificuldade técnica do setor de projetos do DAE para elaboração de projetos
e editais. Cita que, nos últimos quatro anos da sua gestão, o maior problema da
falta de abastecimento se deu exatamente num curto período, entre setembro e
novembro de 2020 e, se compararmos esse período com o que aconteceu no
país, Bauru não é uma ilha e não está desassociada da crise hídrica que o país
atravessou na época e que afetou também cidades grandes, como Ribeirão
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Preto, Campinas e Sorocaba. Ressalta que Curitiba, que é exemplo em
administração pública no país e tem um PDA há muito tempo sendo
implementado, teve também uma das maiores crises hídricas da sua história.
O ex-Prefeito destacou que, as obras realizadas na sua gestão foram
exatamente para evitar uma crise hídrica como a de 2014, mas o que aconteceu
em 2020, está acima de qualquer limite aceitável dos últimos vinte anos em
relação ao volume de chuvas na região. Cita que pode comprovar isso em um
documento do IPMET mostrando a deficiência hídrica nesse curto espaço de
tempo. Disse que houve um problema pontual, que vai ser resolvido com a
entrega de novos poços, como o Poço da Praça Portugal e com a implantação
do Plano de Contingência de Estiagem, interligando poços com a região do Rio
Batalha e com a construção de quase quatro quilômetros de novas adutoras.
Para Gazzetta, a reforma de reservatórios e a inauguração do
reservatório da região da Vila Falcão melhorariam a capacidade de reservação
da cidade e é um conjunto de obras importantes e que, grande parte delas, estão
previstas no PDA.
Ressaltou que fez questão de transformar em Projeto de Lei para
apreciação da Câmara Municipal no final de 2019 para que o Plano pudesse ser
um balizador das ações do DAE daquele momento em diante e para os próximos
prefeitos e gestores tivessem um planejamento estratégico para investimentos
na cidade.
Quando questionado pelos membros da Comissão, afirmou que as
informações que possuía do DAE eram de que o PDA precisava de uma revisão
de valores, de um cronograma físico-financeiro, de estratégia de investimentos
e que, até certo ponto, era factível que o DAE pudesse avaliar o Plano do ponto
de vista técnico, para que depois pudesse ser transformado em lei.
Disse que, durante os três primeiros anos da sua gestão, fez pressão
para que o PDA fosse transformado em lei, o que só aconteceu no final do ano
de 2019, já que foi necessária uma melhor avaliação da direção técnica do
Autarquia para que pudesse ser transformado em lei. Frisou que não se tratou
de uma revisão ampla e irrestrita, até porque o plano foi concebido e as ações
preconizadas estavam previstas para os próximos anos.
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O ex-Prefeito Gazzetta chamou a atenção ao fato de que muitas obras
contidas no PDA foram realizadas durante a sua gestão. Complementa
afirmando que algumas regiões da cidade, historicamente, sofreram com a falta
d´água e, nos últimos 30 anos, por conta do crescimento desenfreado, a
população da cidade dobrou, e essas regiões careciam de um investimento
maior para evitar a falta de abastecimento.
Exemplifica a sua fala citando a região do Geisel, que sofria com a falta
de água na parte mais baixa do bairro e que, com o Poço Geisel III, resolveu o
problema da região do Geisel. Cita também que na região do Santa Cândida,
que também enfrentava problemas de falta de água, a perfuração do Poço Santa
Cândida II retirou mais de dezoito mil pessoas do grupo abastecido pelo Rio
Batalha e, com o término da reforma dos reservatórios da Vila Dutra e do Santa
Cândida, a questão do abastecimento vai estar resolvida. Comenta também
sobre a região da Avenida Getúlio Vargas que, com a perfuração do Poço Jardim
América II, teve o problema de abastecimento resolvido.
Continua sua fala afirmando que tirou quase cinquenta e cinco mil
pessoas da rede de abastecimento do Rio Batalha e que, hoje, por volta de
oitenta a noventa mil pessoas dependem do abastecimento do Rio Batalha. Cita
que é preciso ter soluções mais eficazes, do ponto de vista estratégico, para que
essas pessoas possam ser atendidas com a diminuição da falta de água, em
momentos cruciais como os da crise hídrica citada por ele anteriormente, onde
o estresse hídrico foi acima do normal. Complementa reafirmando que, durante
a sua gestão, a dificuldade hídrica foi muito superior à de 2014, onde não houve
desabastecimento, mas, em 2020, a crise hídrica se sobressaiu sobre todas as
outras e que, no período de setembro à novembro de 2020, só houve 48
milímetros de chuvas, o que representa somente 10% do normal. Complementa
dizendo que, mesmo com todas as obras realizadas do PDA, certamente
teríamos problemas de abastecimento na região abastecida pelo Rio Batalha.
Disse novamente que realizou a setorização de dezoito bairros,
fundamentalmente na região do Bela Vista, que tinha vários problemas de
abastecimento. Isso reduziu as perdas de água em 60% naquela região e que,
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setorização da região da Vila São Paulo, Pousada da Esperança e Parque das
Nações, estão previstas dentro do Plano.
O ex-Prefeito Gazzetta ressaltou que, grande parte desse investimento
dos vinte e quatro milhões de reais que o DAE recebeu como contrapartida
durante a sua gestão, foi diretamente em obras de contrapartida, não compondo
recurso financeiro do DAE. Nesse momento da oitiva, o vereador Benedito
Roberto Meira garante ao ex-Prefeito Gazzetta que, fora as obras de
contrapartida, esses vinte e quatro milhões reais entraram na conta do DAE, e
que possui uma planilha detalhada desses valores. O ex-Prefeito Gazzetta
respondeu dizendo que gostaria de receber essa planilha e que não tinha essa
informação. Segundo ele, a informação que possui, é a de que grande parte dos
recursos de contrapartida que entram no caixa da Autarquia, vem através de
obras de empreendimentos causam impacto nas regiões onde são instalados e
que, uma parte dessa contrapartida vai para o Fundo de Tratamento de Esgoto,
ficando vinculado às obras de tratamento de esgoto e, outra parte, vem em
dinheiro para a conta do DAE. Ressalta que o DAE tem uma conta específica
para receber esse dinheiro de contrapartidas, do contrário, esse dinheiro iria para
o caixa geral do DAE, e não teria esse recurso para ser aplicado em
contrapartida.
O ex-Prefeito Gazzetta disse que não sabe quantos poços foram
reformados durante a sua gestão e que houve a troca pontual de hidrômetros,
algo em torno de mil unidades durante a sua gestão. Completa informando que
a previsão de 2020 era a de substituição de vinte mil hidrômetros, o que não foi
concretizado em virtude da pandemia. Ainda complementa que verificou a
impossibilidade de troca apenas com mão-de-obra própria da Autarquia.
Exemplifica citando uma experiência onde o DAE realizou uma ação no
Tangarás e, assim que a empreiteira asfaltava as ruas, o DAE realizava as
ligações de água nos terrenos de pessoas que queriam construir e que a região
ficou “picotada” com essas interligações. Para ele, os investimentos na
interligação dos terrenos sem construção, depois da passagem do asfalto,
permitiriam a urbanização e investimentos dos proprietários das áreas, a
exemplo da região do Parque Jaraguá, Santa Edwirges e Santa Cândida. Foram
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feitas todas as ligações possíveis e, nesse movimento, descobriu-se que a troca
de hidrômetros deveria ser feita por empresa terceirizada.
Segundo Gazzetta, a reforma de quatro ou cinco essenciais para a
cidade foi feita e construção do reservatório da Vila Falcão atenderá quase vinte
e cinco mil pessoas daquela região.
Segue afirmando que foi feita a troca dos filtros da ETA e a troca das
comportas, serviços essenciais para melhorar o abastecimento. Além da entrega
do projeto executivo, ainda em 2020, para o Tratamento dos Resíduos da ETA,
os projetos executivos de alguns poços que serão executados pela atual
administração.
O ex-Prefeito Gazzetta disse que nenhum projeto executivo para a
reforma da ETA ou construção de uma ETA nova foi contratado e que foi
realizada a substituição de uma parte da adutora entre o ponto de captação de
água do Rio Batalha e a ETA.
Ao ser questionado dos motivos pelos quais não promoveu uma revisão
do PDA antes de transformá-lo em Projeto de Lei, ressaltou que o PDA se
transformou em Projeto de Lei em 2019 após tramitar no DAE e que o Plano
pode ser revisto a qualquer momento e não é possível rever obras, mas sim,
valores, cronograma físico-financeiro e as ações que serão implementadas
dentro desse cronograma e que uma revisão minuciosa do PDA requer tempo.
Ressaltou que, nas cidades que trabalham com o PDA, a revisão é feita a cada
dez anos, e que, portanto, essa versão estaria dentro do prazo de vigência.
Afirma que, quando o PDA se torna lei, é necessário equacionar novamente o
cronograma físico-financeiro da execução, ou seja, é uma questão de ajuste
orçamentário baseado nas obras do cronograma físico-financeiro. Comenta que
as obras previstas são caras e de difícil execução, daí a importância de colocálo como projeto de lei para, a seguir, poder revisá-lo do ponto de vista do
cronograma físico-financeiro e, para ele, grande parte do Plano foi executada.
O ex-Prefeito Gazzetta ressalta que não foi cogitada a contratação de
nenhum financiamento para o DAE para a execução do Plano, até porque tinhase a perspectiva da conclusão da ETE e, com isso, os recursos do Fundo
Tratamento de Esgoto iriam para o caixa do DAE, o que permitiria antecipar as
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obras importantes na questão do abastecimento de água da cidade. Afirma que
o valor financeiro que se encontra no FTE significaria uma segurança financeira
para o DAE no curto e médio prazo e que, com aproximadamente duzentos e
cinquenta milhões de reais, é possível dar um salto importante na execução do
Plano, colocando a construção de uma nova ETA e uma captação complementar
do Rio Batalha, como exemplo de consolidação de um conjunto de obras
necessárias para uma segurança hídrica que a cidade precisa.
Gazzetta acredita que o PDA não é um plano que se extingue ao longo
do tempo e vai continuar existindo porque a cidade segue em crescimento e
novas dificuldades no abastecimento de água da cidade surgirão. Cita que a
região do Rio Batalha é como se fosse uma esponja, se chove tem água, se não
chove não tem água. Portanto, temos que ter outros planos para se ter
segurança hídrica ao longo do tempo.
Sugeriu que o total de investimento ao longo das próximas décadas para
se ter essa segurança hídrica é em torno de quatrocentos a quinhentos milhões
de reais para a consolidação de todos os projetos previstos no PDA.
Em 7 de junho de 2021 reuniram-se os membros da Comissão Especial
de Inquérito em oitiva com o Prof. Dr. Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo, DiretorPresidente da Hidrosan Engenharia SS Ltda, contratada para a elaboração do
Plano Diretor de Água. Após a oitiva, a Comissão Especial de Inquérito deliberou
pela realização de oitivas com todos os Diretores de Produção e Reservação e
todos os Diretores Financeiros do DAE de 2014 a 2021.

➢

Oitiva Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo

Na sua oitiva, o Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo, destacou que o foco
principal da Hidrosan está relacionado com os sistemas de abastecimento como
um todo, desde a captação até a distribuição de água, estação de tratamento de
água e tratamento de resíduos, além da pré-operação de estações, estudos de
otimização e funcionamento, planos de segurança da água, sendo esse é o foco
da empresa.
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Citou que a Hidrosan elaborou o PDA de Bauru entre anos de 2013 e 2014
e que o trabalho que durou cerca de um ano e, basicamente, três ou quatro
engenheiros participaram e o Engenheiro Civil Di Bernardo era o coordenador
geral de mais dois engenheiros e desenhistas. Ressalta que foi um trabalho que
durou bastante tempo e foi produzido um material extremamente longo. São
diversos tomos e volumes, chegando, inclusive aos estudos das alternativas
para se fazer as recomendações em relação ao crescimento populacional da
cidade, a distribuição espacial da população e as proposições de ampliação do
sistema de abastecimento.
O Engenheiro ressalta que chegaram à conclusão de que poderia
solucionar o problema do Rio Batalha e do abastecimento, principalmente da
região central de Bauru que é atendida pela ETA, com uma captação adicional
no próprio Rio Batalha a dezesseis quilômetros da captação atual. Cita que a
ideia é realmente reverter essa água para a lagoa de captação e que, na época
de estiagem, o Rio Batalha não apresentava condições de suprir a vazão que
normalmente apresentava em outras épocas do ano. Então, para não faltar água,
era necessária uma captação complementar e, depois do levantamento hídrico
da cidade de Bauru e pelos mananciais que foram considerados, chegou-se à
conclusão de que a solução técnico-econômica-ambiental seria essa captação
adicional do Rio Batalha a jusante da captação atual. Com isso, já seria
solucionada a situação correspondente ao bombeamento da vazão necessária
de 550 a 600 litros por segundo. Na época de seca, essa vazão se reduz à
metade, ou seja, de 200 a 300 litros por segundo, que corresponderia à captação
complementar.
Di Bernardo cita outra conclusão importante sobre o índice de perdas.
Foram feitos estudos e comparações entre o que é faturado e aquilo que é
distribuído ou produzido. Os valores eram extremamente elevados. Entre 40 e
50%. Assim, o PDA focou especialmente na montagem do parque hidrométrico
para aferição de hidrômetros, além da substituição dos hidrômetros, de modo
que submedições seriam corrigidas a troca de quase cem mil hidrômetros em
cinco anos.
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Comenta que se chegou à conclusão de que certos setores da cidade não
tinham como serem abastecidos sem a construção de novos poços,
recomendando sete poços adicionais, além da captação complementar do Rio
Batalha, o que solucionaria o problema de abastecimento da cidade por vinte
anos (período de vigência do PDA). Desses sete poços, seis foram construídos
nos locais recomendados e complementa que foram feitos mais cinco poços com
previsão de mais três poços adicionais na região central da cidade, mas ainda
insiste que são soluções provisórias que não estão presentes no PDA, mas
necessárias até que se conseguisse a captação complementar do Rio Batalha
com cerca de 300 a 350 litros por segundo. Ressalta que são várias as ações
previstas, tais como: construção de poços adicionais, captação complementar
do Rio Batalha, setorização da rede de distribuição com a construção de novos
reservatórios, de forma que tivesse um controle do que era produzido com
medidores de vazão colocados em lugares estratégicos, comparando sempre
com a micromedição. O objetivo era uma queda de 25% no índice de perdas com
a aferição, troca de hidrômetros e com a setorização.
Para Di Bernardo, Bauru teria um abastecimento seguro por vinte anos, a
partir de 2014. Cita que o PDA estipula a primeira etapa até 2024 e que deveriam
ser tomadas as medidas propostas, permitindo chegar a 2034 sem falta de água.
Cita que um dos mananciais que foi bastante estudado é o Ribeirão da Água
Parada que,

em condições preservadas,

posteriormente,

poderia

ser

considerado uma alternativa hídrica a partir de 2034 na ausência de outra opção
de abastecimento.
O Engenheiro Civil Di Bernardo ressalta que Bauru tem mais de cem
poços utilizados pelo DAE para abastecimento e cerca de oitocentos a
novecentos poços no total. Cita que hoje, e na época que o PDA foi feito, já
existia a possibilidade das interferências de um poço em outro. Então chega-se
a uma situação onde não adianta perfurar mais poços, já que um poço pode
interferir no cone de depressão dos outros poços e a vazão acaba sendo
diminuída.
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O Engenheiro Civil Di Bernardo cita que o foi dito é um resumo,
principalmente das medidas principais e foi recomendado também que se fizesse
uma atualização do PDA entre cinco e dez anos, após o seu início em 2014.
Lembra que hoje está se considerando um tempo menor em outras cidades que
a Hidrosan está trabalhando. Relata que fizeram vários Planos, inclusive com
planos de segurança de água nos últimos cinco anos e exemplifica com a cidade
de Rio Claro e Araraquara e que a empresa está executando cerca de trinta
planos de segurança de água em diferentes localidades do Brasil. Ressalta que
o plano de segurança de água, junto com o PDA, potencializa muito a
implementação de soluções no curto prazo.
Destacou também uma medida urgente que era a filtração da água do Rio
Batalha na ETA e, posteriormente, soube que foi realizada a troca dos filtros da
ETA, uma das previsões do PDA. Cita que a produção de água, após as trocas
desses filtros da ETA, atende inclusive uma nova portaria publicada cerca de
vinte dias atrás. Lembra que Bauru tem algumas características de tratamento
de água interessantes que foram implementadas em 2001, como a pré-oxidação
no ponto de captação de água do Rio Batalha com dióxido de cloro, que é um
oxidante muito poderoso e, inclusive, por conta dos eventos que acontecem com
o manancial sazonalmente, foi previsto o uso desse oxidante e a água que está
produzindo após a troca dos filtros da ETA atende o atual padrão de potabilidade.
Quando questionado pelos membros da Comissão, afirmou que o
acompanhamento da execução do PDA não fazia parte do escopo do contrato
assinado entre o DAE e a Hidrosan, mas, de alguma forma, quando alguma
empresa de saneamento de algum município solicita, a Hidrosan faz o
acompanhamento da execução e atualização do PDA. Cita como exemplo, a
cidade de Barretos onde o PDA foi entregue em 2008. A cidade executou uma
grande parte e contratou a Hidrosan mais três vezes, entre 2008 e 2020, para
atualização do Plano. Comenta que existem diversas variáveis envolvidas,
desde índice de perdas, que pode se alterar com algumas melhorias efetuadas
no sistema e a distribuição espacial da população. Com o surgimento de alguns
condomínios em diferentes partes da cidade que não estavam previstos na
primeira etapa do PDA, o Plano deve ser readequado.
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O Engenheiro Civil Di Bernardo comenta que a capacidade de
endividamento da Autarquia e a disponibilidade de recursos próprios afetam a
execução do PDA. Cita ainda que uma alteração muito grande da qualidade da
água dos mananciais e a gestão do solo da bacia hidrográfica onde se situa o
manancial, podem afetar a execução do PDA. Lembra que em relação a Bauru,
a Hidrosan nunca foi contratada para fazer um acompanhamento, como já
aconteceu em outras cidades em que a empresa atuou. Disse saber de algumas
informações, por conta do trabalho realizado sobre outro tema para Bauru, que
foi o tratamento de resíduos gerados na ETA do Rio Batalha. Cita que em
algumas ocasiões, em visitas realizadas na cidade antes da pandemia, recebeu
algumas informações, citadas anteriormente, como a reforma dos filtros da ETA
e a perfuração de alguns poços e que a Hidrosan não foi contratada para
acompanhar a execução do PDA.
O Engenheiro Civil Di Bernardo comenta que a readequação do
cronograma físico é possível no Plano, mas a readequação do cronograma
financeiro do PDA não. Cita que em relação ao cronograma físico do PDA, foi
realizado um estudo sobre a tratabilidade do Ribeirão da Água Parada e, a ETA
do Rio Batalha é responsável pelo abastecimento da região central da cidade,
que é uma população significativa. Se for trazer água do Ribeirão da Água
Parada para essa região, os custos serão relativamente altos e Bauru estava
crescendo bastante após a Rodovia Marechal Rondon em direção ao Aeroclube.
Então, pelos custos envolvidos naquela época, para produzir a água naquela
região e trazer até a região central, o investimento seria muito alto, além de um
transtorno enorme para atravessar quase toda a cidade para chegar na região
central.
Para ele, o Ribeirão da Água Parada está em uma região protegida e tem
uma vazão aproveitável de 400 litros por segundo, o que e é muito importante
para suprir a falta de água sazonal que acontece com o Rio Batalha no local
atual de captação e acredita ser a alternativa mais indicada. Afirma que chegou
a considerar o Rio Tietê, mas a qualidade da água é inferior e teria um custo alto
no tratamento dessa água. Ressalta que Bauru, não tem problema graves em
suas águas superficiais em relação a tratabilidade.
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O Engenheiro Civil Di Bernardo comenta que atualmente não se
recomenda a atualização do PDA em um intervalo de tempo superior a cinco
anos e que as próprias normas vigentes recomendam que a atualização do PDA
deve ser realizada, no máximo, em quatro anos.
O Engenheiro Civil Di Bernardo disse que, em Barretos, conseguiram uma
redução do índice de perdas da ordem de 40-50% para 25-28% só com medidas
de setorização e tiveram um ganho substancial para sobreviver sem novas
captações nos últimos doze anos, destacando a importância da setorização, da
construção

de

reservatórios

adicionais

e

construção

de

adutoras

e

posteriormente, do isolamento os setores para controlar as perdas. Um ganho
de 20% no índice de perdas é muito significativo e que essas são as frentes que
o DAE precisaria contemplar e, apesar dos altos investimentos, são
compensatórios ao longo do tempo.
Lembra que somente a troca de hidrômetros é uma ação complementar
e, se não houver uma setorização e medição da vazão em cada setor para poder
comparar com a micromedição, dificilmente o índice de perdas fique na ordem
de 20-25%. Exemplifica a sua fala com a cidade de Limeira.
Em termos de segurança da água produzida em Bauru, ele diz que é
fundamental estar atento à qualidade da água bruta, ou seja, a água do próprio
manancial, por haver eventos como o crescimento desordenado de fitoplanctons,
microalgas e cianobactérias. Ressalta que a injeção de dióxido de cloro na
captação da água do Rio Batalha e a troca de filtros na ETA são duas barreiras
sanitárias importantíssimas e destaca a existência da potencialidade de eventos
perigosos no manancial como fezes com Cryptosporidium, que é um protozoário
altamente resistente a ação do cloro, inclusive do cloro livre. O poder de
inativação do Cryptosporidium é muito baixo. Destaca ainda que o dióxido de
cloro tem um poder oxidativo muito alto e também de inativação desses
protozoários. Salienta que Bauru tem uma segurança grande com a préoxidação seguida da aplicação de carvão ativado pulverizado na ETA e o Rio
Batalha não é um manancial problemático nesse sentido.
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O Engenheiro Civil Di Bernardo ao ser questionado se a perfuração de
três poços resolveria a falta de água de Bauru no curto prazo, responde que o
investimento na perfuração de poços é muito menor do que o investimento na
captação complementar do Rio Batalha, embora as vazões sejam muito
diferentes. Lembra que alguns poços nas regiões centrais foram fechados por
contaminação por nitrato, principalmente os poços que estão inseridos no
Aquífero Bauru e que, a simples perfuração de três poços, apesar de não saber
das vazões, é difícil saber se vai resolver a situação no curto prazo e completa
dizendo que a vazão da captação complementar do Rio Batalha seria de 350
litros por segundo, ou seja, 1.260 metros cúbicos por hora.
O Engenheiro Civil Di Bernardo novamente ressalta que dependendo da
distância entre os poços, não só os novos como os existentes, podem interferir
no cone de depressão quando se faz o bombeamento com o rebaixamento do
nível dinâmico de funcionamento do poço. Disse que, apesar das vazões desses
três poços ser menor em relação à captação complementar do Rio Batalha, a
curto prazo, essas ações vão ajudar para não faltar água.
Comenta que, durante a elaboração do PDA pela Hidrosan, a empresa
teve muito contato com a Engenheira Civil Nucimar Dolores Borro Paes, a
Química Giselda Passos Giafferi, o Engenheiro Civil Isaar de Almeida e o
Engenheiro Civil Heber Soares Vieira.
O Engenheiro Civil Di Bernardo ressalta que o PDA não é um projeto
executivo, se faz um pré-dimensionamento, levanta-se os custos envolvidos e
faz-se um estudo ao longo do período de projeto (no caso de Bauru, vinte anos),
e identifica quais as medidas emergenciais para tentar dar um fôlego ao sistema
de abastecimento quando ele já está além da sua capacidade. Cita que as
primeiras medidas inicialmente tomadas são: qualidade da água produzida e
distribuída a população e redução de perdas com a setorização e troca de
hidrômetros.
No dia 17 de junho de 2021, a Comissão Especial de Inquérito recebeu,
conforme deliberado em reunião anterior, os Diretores de Produção e
Reservação e os Diretores Financeiros do DAE desde 2014 sendo ouvidos em
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ato contínuo: Engenheiro Civil Isaar de Almeida e Engenheira Civil Nucimar
Dolores Borro Paes no período da manhã e o ex-Diretor de Divisão de Produção
e Reservação Técnico Químico José Brazolotto, a ex-Diretora de Divisão de
Produção e Reservação Talita Rafaela Maldonado Nuzzi e o atual Diretor de
Divisão de Produção e Reservação Engenheiro Civil Heber Soares Vieira no
período da tarde. A Química Giselda Passos Giafferi não compareceu e justificou
a ausência.

➢

Oitiva Engenheiro Civil Isaar de Almeida

Na oitiva do Engenheiro Civil Isaar de Almeida, ele destacou que a sua
participação na elaboração do PDA foi pequena, pois retornou ao DAE da sua
aposentadoria em abril de 2014 e a elaboração do PDA já estava em fase final.
Cita que a sua contribuição foi em relação a fornecimento de dados do sistema
de abastecimento de água e condições de operações do sistema de
abastecimento.
Quando questionado pelos membros da Comissão, afirmou que, no
passado, o Rio Batalha atendia uma população maior da cidade em funções das
condições que tinha e, com o passar do tempo, com a degradação da mata ciliar
e ocupação a montante do ponto de captação de água, a vazão do Rio Batalha
diminuiu. Cita que o DAE, a partir de 1970, optou pela perfuração de poços
artesianos com a orientação do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica
do Estado de São Paulo) e a área de abastecimento do Rio Batalha diminuiu
porque houve um aumento da produção de água subterrânea.
O Engenheiro comenta que, na década de 1970, já se falava em buscar
água do Rio Tietê, no Ribeirão Grande e em outros mananciais, mas os poços
estavam em condições de suprir a demanda daquele momento. Disse que, com
as crises hídricas que estavam ocorrendo na Região Sul do Brasil, a situação se
agravou. Daí a necessidade da elaboração do Plano que tem a proposta de uma
segunda captação de água do Rio Batalha, já que a captação atual tem uma
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limitação de vazão. Acredita que a solução imediata para o problema de falta de
água é a perfuração de poços na região atendida pelo Rio Batalha.
Cita que, o Poço Santa Cândida II, o da Praça Portugal (que está sendo
perfurado), a perfuração do poço no reservatório do Alto Paraíso e no
reservatório do Bauru Shopping, irão provocar uma redução de água produzida
pela ETA e que essa água vai deixar de vir para essas regiões dos poços novos,
sendo direcionada para as regiões da Vila Falcão e Vila Independência, onde
predomina o uso da água superficial.
Ressalta a necessidade de encaminhar a segunda captação de água do
Rio Batalha porque no ponto atual de captação de água do Rio Batalha existe
um sistema na estação elevatória com capacidade de bombeamento de 550
litros por segundo. Com as adutoras existentes e com a ETA, realmente, essa
segunda captação de água do Rio Batalha deve ser implantada, de tal forma que
se continue a usar o sistema já existente para obtenção dessa vazão de 550
litros por segundo constante.
O Engenheiro Civil Isaar comenta que antes do PDA, os engenheiros do
DAE discutiram a possibilidade de aproveitamento do Córrego da Água Parada,
tanto que houve um estudo de medição de vazão e o Setor de Controle de Água
passou a realizar análises de qualidade da água. Portanto, o DAE já tinha
estimativa de vazão do manancial e controle da qualidade da água. Ressalta
que, pelo PDA, essa é a opção seguinte depois da segunda captação de água
do Rio Batalha.
O Engenheiro Civil Isaar disse que o sistema ideal de distribuição de água
tem que ser setorizado em micro setores, com controle de vazão de produção e
de distribuição, para depois checar com os micros medidores. Lembra que o DAE
tinha um sistema de medição de vazão, não só dos poços, mas também da ETA,
com micromedidores que eram acoplados à grandes adutoras e na rede de
poços, fazendo uma correlação com a vazão que passava nos micromedidores
com a vazão da adutora. Isso era denominado medidor proporcional e, com isso,
levantava-se a vazão de produção, comparando com a micromedição. Lembra
novamente que o DAE não tinha uma política de substituição de hidrômetros e,
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depois de um certo tempo de uso, por haver o desgaste, acaba gerando a
submedição e consequentemente aumento das perdas. Cita que nessa perda
total de aproximadamente 48% está incluída essa submedição e que, em relação
à substituição de hidrômetros, nunca houve a substituição gradativa quando
necessário. Só em Bauru o hidrômetro é da população, em outras cidades, o
hidrômetro é de propriedade do Serviço de Saneamento Básico.
O Engenheiro Civil Isaar comenta que a propriedade do hidrômetro tem
que ser da Autarquia e a substituição do hidrômetro tem que ser realizada com
frequência e pelo próprio DAE porque é no hidrômetro que entra a receita.
Ressalta que todas essas medidas dependem da disponibilidade financeira da
Autarquia e o DAE deixa a desejar em relação à política tarifária, pois tem que
ter uma tarifa que cubra os custos de operação e permita um saldo para
investimento. Cita que a inadimplência era muito alta e que a definição da tarifa
era feita pela Diretoria Financeira do DAE, em acordo com o Prefeito Municipal
de Bauru.
O Engenheiro Civil Isaar comenta que a descontinuidade administrativa é
um problema para a Autarquia, já que, colocar gestores que não são do ramo e
até o gestor tomar conhecimento de tudo na empresa, já se passou metade do
mandato. Então, é difícil para a empresa ter essa rotatividade de gestão e ter
uma direção.
Disse que a solução para o DAE é investir na troca de hidrômetros para
melhorar a receita, resolver a questão tarifária, cobrar os inadimplentes e,
resolvendo essas questões, o DAE é viável.
O Engenheiro Civil Isaar comenta que concorda com o PDA como se
apresenta e, em termos de atualização, a equipe técnica do DAE tem condições
de realizar essa tarefa. Diz que na sua época o corpo técnico do DAE ocupava
muito do seu tempo com problemas do dia a dia e, como houve um aumento no
número de profissionais, a equipe técnica do DAE tem condições de realizar a
atualização do Plano. Ressalta que o DAE tem que priorizar a perfuração dos
poços com localização na região que o Rio Batalha abastece para resolver a
curto prazo a falta de água na cidade.
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➢

Oitiva Engenheira Civil Nucimar Dolores Borro Paes

Na oitiva da Engenheira Civil Nucimar Dolores Borro Paes, ela destaca
que, quando da elaboração do PDA, ocupava a Diretoria de Divisão de
Planejamento e sua função era discutir as metas, colocar os servidores e os
acessos aos dados do DAE à disposição da Hidrosan, discutir o que a Hidrosan
estava pensando, as informações que a Hidrosan estava encontrando, se era
realmente o que a Hidrosan estava vendo, deixando a Hidrosan trabalhar e
dando espaço para a empresa realizar o trabalho.
Quando questionada pelos membros da Comissão, afirma que realizou
um curso de Controle de Perdas que o DAE lhe proporcionou para estudar o
controle de perdas em 2000 e, um dos focos que o curso coloca é que, se fizer
o controle de perdas, a setorização, a macromedição, haverá um ajuste do
consumo e que, às vezes, é possível até descartar alguns sistemas de produção
que estavam previstos, já que esse controle de perdas resulta em uma condição
em que é possível postergar as obras de produção. Cita também que o Rio
Batalha era frágil e que, na época que ingressou no DAE, o Rio Batalha se
estendia a sua distribuição até a região do Redentor, então, o ideal seria ir
colocando poços na periferia do perímetro urbano para empurrar a água para
dentro e ir reduzindo a região de abastecimento do Rio Batalha e isso foi sendo
realizado por anos. Comenta que, com o passar do tempo, infelizmente
constatou-se que não tinha recursos financeiros para atender tudo, desenvolver
e sacramentar projetos que tivesse em mãos para poder buscar um
financiamento com recursos federais ou algo parecido, então, se começou a falar
no PDA que daria um diagnóstico real, porque, do que acontecia tecnicamente,
as faltas de água e as necessidades, o DAE e todo o corpo técnico sempre teve
conhecimento do que precisaria. Ressalta que, no dia a dia, não conseguia que
o corpo técnico transformasse isso em documentos para que pudesse buscar
financiamentos e que, pela falta de continuidade na administração, não
conseguia seguir o caminho que o corpo técnico estava levando. Ressalta que o
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DAE sempre esteve atrás do desenvolvimento da cidade e não conseguia
investir na velocidade que a cidade crescia.
A Engenheira Civil Nucimar salienta que, a partir de 2010, o DAE começou
a ter contrapartidas dos empreendedores e muitos poços foram perfurados por
iniciativa de empresas privadas. O DAE exigia: “vai empreender em determinada
região, vai ter que produzir água”. Cita que entende que o Plano vem para
sacramentar toda uma discussão e realmente dar um norte para que diversas
administrações seguissem aquele rumo e era uma forma de modernizar o DAE,
que está muito defasado tecnologicamente, dar uma diretriz e sacramentar tudo
o que o DAE teria que fazer.
Comenta que o corpo técnico começou a ter a ideia do PDA em função do
que ocorreu com o tratamento de esgoto. Cita que o tratamento de esgoto de
Bauru foi estudado por uma empresa em 2002 e, a seguir, o DAE seguiu as
metas estipuladas e em 2005 houve uma interferência do Ministério Público, que
determinou uma tarifa especial do esgoto, o que possibilitou investimentos. Disse
que chegou a uma situação que precisava desse caminho, que seguisse
diretrizes técnicas e, se possível, a obtenção de recursos fora do DAE.
Disse que, após a conclusão do PDA, existia um plano do governo federal
com linhas de financiamento através do envio de cartas consulta e projetos
básicos. Deu-se a entrada com a carta consulta no Ministério das Cidades
constando a setorização e a construção de dez reservatórios e quatro a cinco
poços. A resposta do Ministério das Cidades foi a de que não tinham dinheiro à
fundo perdido para esse tipo de obra. Ressalta ainda que o financiamento vem
através de Prefeitura Municipal e não para o DAE, portanto, não era possível
fazer o empréstimo pelo orçamento do DAE e a Prefeitura Municipal não tinha
capacidade de endividamento, inviabilizando o financiamento e cita que
desconhecia a existência de financiamentos em bancos privados ou públicos.
Comenta objetivamente que a intenção era seguir o PDA, então, foi
iniciada a compra de hidrômetros. No DAE, tem uma política de todo ano, cada
divisão elaborar o seu PPA (Plano Plurianual) e que todos os PPAs
contemplavam etapas do PDA, só que, quando chegava na Divisão Financeira,
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havia o questionamento sobre a priorização das ações, então, dentro de todo o
escopo do PDA, a prioridade eram os poços. Cita que teve uma verba para a
compra de hidrômetros em 2016 e que essa foi a primeira ação efetiva do PDA
e o restante eram questões dos poços que eram sempre prioridade na produção
de água. Comenta que o Engenheiro Civil Isaar realizou todo o projeto executivo
de setorização da região do Bela Vista baseado no PD, e que foi implantada uma
parte desse projeto executivo. Concorda que o PDA é um estudo orientativo e o
problema é que o DAE não tem uma tarifa condizente com as necessidades de
investimento.
Nucimar disse que a prioridade tem que ser a setorização das redes do
DAE, pois é impossível ter que trabalhar com uma rede em que a Norma diz que
a pressão máxima deve ser de 40 mca e termos setores da cidade com pressão
na rede de 80 mca. Ressalta que a micromedição também é um problema pelo
fato de o hidrômetro pertencer ao consumidor. Muitas vezes temos situações de
um hidrômetro pequeno para um consumo grande, o que gera submedição, ou
situações de um hidrômetro grande para um consumo pequeno, que também
causa submedições, portanto, o ideal é que os hidrômetros sejam do DAE para
evitar essas situações.
A Engenheira Civil Nucimar ressalta que falta gestão empresarial no DAE
e que existe muita ingerência política na administração da Autarquia e uma
política social em relação ao DAE por ser um Departamento da Prefeitura, então,
a empresa sempre sofreu, nunca conseguindo uma atualização na gestão
empresarial. Disse que, com a setorização, a questão de reduzir as perdas
físicas na rede, já vai ajudar.
Quando questionada se a atualização do PDA poderia ser realizada pelo
corpo técnico da DAE ou se haveria a necessidade de se contratar uma empresa
de fora, comenta que todos os engenheiros do DAE que estão em cargos de
Diretoria não têm condições e tempo de realizar projetos, não sabe dizer em
relação aos outros engenheiros. Esse é um dos motivos que o Engenheiro do
DAE que está em cargo de direção não consegue desenvolver projetos. Falta de
tempo de se sentar em uma sala, ficar no computador, analisar dados e
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transformar isso em projeto no nível do PDA. Acredita que a atualização do PDA,
hoje, se realizará mais em função do que já foi feito e das novas expansões do
perímetro urbano da cidade, que ocorreram de 2014 até hoje. Cita como exemplo
o adensamento da verticalização que não existia em 2014, como o Programa
Minha Casa, Minha Vida. Considera que são ajustes que tem que ser feitos no
PDA, mas não sabe como está distribuída a equipe do DAE.
A Engenheira Civil Nucimar disse que não existe um projeto executivo
para a setorização da cidade inteira.

➢

Oitiva Técnico Químico José Brazolotto

Na oitiva do Técnico Químico José Brazolotto, ele destacou que foi
servidor do DAE de abril de 1983 a abril de 2020 e sempre esteve na ETA como
Técnico em Química. Cita que possui duas pós-graduações: Gestão Ambiental
e Engenharia de Saneamento Básico e, por causa do seu currículo, ressalta que
sempre foi convidado a ser Diretor de Divisão de Serviços e Diretor de Divisão
de Produção e Reservação e, a primeira vez que assumiu a Diretoria de Divisão
de Produção e Reservação foi de 2005 a 2008 e, a segunda vez, de maio de
2014 a outubro de 2014.
O Técnico Químico José comenta que, durante a sua segunda passagem
como Diretor de Divisão de Produção e Reservação, terminou a perfuração do
poço Roosevelt III, terminou a construção do reservatório da Zona Norte e a
perfuração do poço Val de Palmas estava em andamento, onde concluiu a
licitação, escolheu a área e deu início à perfuração. Cita que deixou toda a
aquisição da parte da adutora que interliga o poço Val de Palmas ao reservatório.
O Químico, quando questionado pelos membros da Comissão, afirma que
depois da saída da Diretoria de Divisão de Produção e Reservação retornou a
ETA como Técnico Químico, permanecendo até a sua aposentadoria. Comenta
que a ETA atual é do ano de 1970 e que, foram realizadas reformas paliativas.
Em 2019 houve a reforma dos filtros, da parte estrutural, da parte hidráulica e a
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parte da casa da química. Cita que quando foi Diretor da Divisão de Produção e
Reservação pela primeira vez, realizou a construção da casa da química na ETA,
onde todos os produtos químicos que se localizavam na parte interna do prédio
principal, que estavam acondicionados em sacarias, foram retirados. Como a
aplicação desses produtos químicos era manual, foi desenvolvido um sistema
novo, onde a aplicação desses produtos químicos é realizada de forma
automatizada, em um local externo ao prédio principal, processo feito através de
bombas dosadoras automatizadas, um grande investimento que o DAE realizou
e destaca que foi o primeiro sistema automatizado de aplicação de produtos
químicos em tratamento de água no Brasil e esse sistema é de origem alemã e
sueca.
Comenta que a ETA recebe a água bruta do ponto de captação do Rio
Batalha, onde passa por uma canaleta que recebe as dosagens dos produtos
químicos seguindo para o floculador, onde se forma os flóculos que vão
agrupando todas as impurezas da água, segue para o decantador, que são
tanques onde esses flóculos irão decantar, ou seja, irão para a parte inferior
desses tanques. Na sequência, água passa por uma outra canaleta onde
recompõe o oxigênio, e na sequência, a água passa pelos filtro de areia, onde
passa por várias camadas (cascalho grosso, cascalho fino, areia grossa, areia
fina) e, depois de filtrada no filtro de areia, a água passa por um fundo filtrante e
entra em uma tubulação onde recebe a aplicação de flúor e cloro e, na sequência
, a água é encaminhada para a distribuição nos reservatórios. Salienta que a
única reforma que a ETA recebeu desde 2014 foi a reforma dos filtros.
O Técnico Químico José disse que houve manutenções realizadas na
ETA desde 2014, e destaca a obtenção da ISO 17.025 (sistema de gestão de
laboratório que tem o intuito de promover a confiança na operação de
laboratórios, além de garantir que eles operem de forma competente e sejam
capazes de gerar resultados válidos) e investimentos na melhoria da qualidade
da água. Cita que o DAE hoje, tem condições de padronizar a qualidade da água
na saída da ETA.
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O Técnico Químico José comenta que participou como colaborador da
elaboração do PDA e que assistiu à apresentação e a entrega dos relatórios e
que sempre estudou a literatura do Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo, desde o
seu ingresso no DAE, então, sempre foi a sua referência. Afirma que o DAE
possui em sua biblioteca o livro sobre Estação de Tratamento de Água, do
Engenheiro Civil Luiz Di Bernardo e que existe uma grande consideração em
relação à pessoa do Engenheiro. Acredita que o PDA foi muito bom para o DAE
porque tem-se o PPA que trabalha em uma linha, então, o PDA deu um norte
para o DAE e começou a seguir os procedimentos que o PDA mostrava,
conforme orientações dos técnicos do DAE. Exemplifica com a sua participação
referente a captação e tratamento da água, fornecendo informações sobre os
últimos dez anos, dos laudos, das análises, que a Hidrosan solicitava para a
elaboração do PDA. Ressalta que o PDA é ótimo e acredita também que deve
ser revisado por causa do crescimento da cidade e das novas diretrizes do DAE.
Comenta que na época que ingressou no DAE, a ETA abastecia 60% de Bauru
e atualmente abastece 37% da cidade.
O Técnico Químico José ressalta que o corpo técnico da DAE é altamente
capacitado para a realização da atualização do PDA e diz não saber como está
a programação de serviços do corpo técnico, por causa da demanda é muito
grande, não saberia se no corpo técnico teria profissional para se debruçar
exclusivamente em determinada área. Exemplifica com a setorização, o
profissional tem que realizar medições em campo em vários locais, estudando
cada cota em que está cada rede de água, e isso demanda tempo.
O Técnico Químico José acredita que o DAE tem que investir em seus
funcionários e diz que, em seu primeiro curso de pós-graduação, o DAE ofereceu
uma contrapartida de uma parte do curso para ele, mas, em compensação, foi
obrigado a assinar um contrato de permanência obrigatória no DAE por dez anos
ou teria que ressarcir financeiramente a Autarquia. Acredita que o investimento
por parte da Autarquia na reciclagem e novos conhecimentos são fundamentais
para a motivação do corpo técnico do DAE.
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O Técnico Químico José ressalta que a recuperação do Rio Batalha é vital
para a longevidade do manancial e a quantidade de produtos químicos usados
no tratamento de água, desde o seu ingresso no DAE até hoje, aumentou e
novos etapas no tratamento de água tiveram que ser inseridos, exemplificando
isso cita a introdução de carvão ativado para eliminação do sabor e cheiro da
água.

➢

Oitiva Servidora Talita Rafaela Maldonado Nuzzi

Na oitiva da Servidora Talita Rafaela Maldonado Nuzzi, ela destaca que é
Servidora da Prefeitura Municipal de Bauru, atualmente na Secretaria de Obras,
e, em agosto de 2013, foi cedida ao DAE para apoio da Presidência na época e
foi designada como Diretora de Divisão de Produção e Reservação, onde
permaneceu de agosto de 2013 até 05 de maio de 2014. Depois dessa data,
retornou à Secretaria de Obras, onde permanece até hoje.
A Servidora Talita Rafaela comenta que o PDA foi licitado em julho de
2013 e não participou da elaboração e, quando o PDA foi entregue, em outubro
de 2014, não estava mais no DAE.
Talita Rafaela disse que no final de 2013, o poço Roosevelt II apresentou
problemas por desmoronamento e parou de funcionar e, a região abastecida pelo
poço IX de Julho, Parque Jaraguá e Roosevelt, teve dificuldade de
abastecimento pela perda da unidade produtora. Cita que o DAE rapidamente
iniciou um processo licitatório, e contratou o Poço Roosevelt III que foi colocado
em operação no dia 24 de dezembro de 2013. Disse que inaugurou o Poço
Octávio Rasi II, Poço Nações Unidas II e Poço Manchester, cujas obras se
iniciaram com o Diretor de Divisão de Produção e Reservação anterior. Ressalta
que esses quatro poços não têm ligação com a região atendida pelo Rio Batalha.
Comenta que a concepção do PDA se iniciou com a Diretoria de Divisão
de Planejamento e o edital de licitação foi publicado em junho de 2013 e a
licitação deu-se em julho de 2013. Ressalta que os estudos para elaboração do
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PDA foram iniciados em novembro de 2013 até outubro de 2014, que foi quando
a Hidrosan efetuou a entrega do PDA.
A Servidora Talita Rafaela disse que não houve nenhuma construção de
novos reservatórios, mas houve um projeto piloto de recuperação do reservatório
do Mary Dota, foi realizado um projeto de eficiência energética em parceria com
a CPFL. Cita ainda que iniciou as obras de recuperação do reservatório Redentor
II, mas a finalização dessa obra ocorreu após a sua saída.

➢

Oitiva Engenheiro Civil Heber Soares Vieira

Na sua oitiva, o Engenheiro Civil Heber Soares Vieira, destaca que
ingressou no DAE em junho de 2011, atuando na Divisão de Planejamento até
outubro de 2014, quando assumiu o cargo de Diretor da Divisão de Produção e
Reservação e está nesse cargo até hoje.
O Engenheiro Civil Heber comenta que participou desde a abertura do
processo para contratação do plano em 2012, quando ainda estava na Divisão
de Planejamento, e esse contrato pertencia a Divisão de Planejamento na época.
Cita que participou ativamente da elaboração do PDA, pois era um dos fiscais
do contrato junto com a Engenheira Civil Nucimar Dolores Borro Paes. Comenta
que, na época, o corpo técnico do DAE era reduzido, e contava com cerca de
quatro engenheiros. Tinha bastante problema no abastecimento e, apesar de
estar na Divisão de Planejamento, não vivenciava muito como hoje, enquanto
Diretor de Divisão de Produção e Reservação, mas tinha problemas crônicos no
abastecimento e, como Bauru estava em grande expansão com a chegada do
Programa Minha Casa Minha Vida, constatamos que o melhor seria contratar um
PDA para termos uma projeção de ações, principalmente em relação aos
problemas de perdas e uma diretriz nas ações de novas fontes de abastecimento
em relação ao crescimento da cidade. Ressalta que essa foi a motivação e
também pelo fato do corpo técnico do DAE ser reduzido, o que ocorre até hoje
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e, apesar de contar com oito engenheiros, a rotina de trabalho não permite
realizar qualquer tipo de trabalho nesse sentido.
O Engenheiro Civil Heber ressalta que após a entrega do PDA, em
outubro de 2014, assumiu a Diretoria de Divisão de Produção e Reservação e
iniciou a tentativa de execução do PDA e, em dezembro de 2014, foi aberto um
processo para contratação do projeto executivo de setorização da cidade inteira,
um investimento de cerca de seis milhões de reais na época. Comenta que, pela
falta de recursos financeiros, a administração da época optou que o corpo
técnico do DAE realizasse esses projetos executivos na medida que o DAE
tivesse condições de executar. Disse que, atualmente, existem seis setores
projetados em Bauru, mas a Autarquia iniciou a execução de dois setores: na
Bela Vista e um setor no Parque das Nações. Existe projeto básico pronto da
região dos Sabiás, Vila São Paulo e IX de Julho.
O Engenheiro Civil Heber disse que, na sequência, foi aberto o processo
para reforma da ETA, que também era uma das recomendações do PDA e, com
a Hidrosan sendo a vencedora do processo licitatório e a entrega do projeto
executivo da reforma da ETA sendo entregue em 2016, cita que foi surpreendido
com o valor da reforma da ETA, sendo que, segundo o PDA, o valor estimado
seria de vinte e dois milhões de reais em 2014 e, após a conclusão do projeto
executivo em 2016, esse valor subiu para quarenta e cinco milhões de reais.
Então, a administração da época demorou para tomar alguma decisão porque
era consenso no corpo técnico, a dificuldade de se reformar a ETA durante o seu
funcionamento e o ideal seria a paralisação da ETA para a reforma, o que
causaria um problema no abastecimento na região atendida pela ETA. Comenta
que o projeto foi dividido em cinco etapas para viabilizar a execução, sendo que
a primeira era a reforma dos filtros e, só nessa reforma, o investimento seria de
doze milhões de reais. Por fim, não foi realizada a primeira etapa da reforma. Diz
que, atualmente, a ideia é a construção de uma ETA nova e que foi realizada
uma reforma emergencial dos filtros que custou um milhão e meio de reais, na
época, além da reforma das comportas em 2017.
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Heber comenta que, após a entrega do PDA, o DAE conseguiu executar
dez poços (Zona Norte, Val de Palmas, Jardim TV, Jardim Imperial, Padilha II,
Alphaville, Estoril Premium, Jardim América II, Geisel III e Santa Cândida II) até
2020, sendo que, quatro poços estavam previstos no PDA e outros seis poços
na região abastecida pelo Rio Batalha e irá perfurar mais três poços (Praça
Portugal, Bauru Shopping e Alto Paraíso) em 2021. Cita que, como não foi
possível viabilizar a segunda captação de água do Rio Batalha, foi necessário
perfurar esses seis poços na área atendida pelo Rio Batalha para a diminuição
da sua área de atendimento.
Comentou que cinco reservatórios foram construídos, que são: Zona
Norte, Jardim Imperial, Loteamento Empresarial de Bauru, Estoril Premium e Alto
Paraíso. E foi realizada a reforma do reservatório do Geisel.
O Engenheiro Civil Heber disse que o DAE executou algumas adutoras
durante esse período e salientou que o projeto de adutoras é de
responsabilidade da Divisão de Planejamento e, a execução de adutoras, é de
responsabilidade da Divisão Técnica.
Em relação aos projetos executivos que atendam o PDA, o DAE realizou
o projeto da reforma da ETA (que inclui o projeto executivo para o tratamento de
resíduos da ETA), o projeto de automação e os projetos de setorização de seis
regiões da cidade. E, a contratar, o projeto da captação complementar do Rio
Batalha e o projeto de concepção da ETA nova.
Falou também da aquisição de quatro painéis elétricos com inversores de
frequência para os quatro conjuntos de bombeamento do ponto de captação de
água do Rio Batalha. Cita a compra de dois conjuntos de bombeamento em 2018
e dois conjuntos de bombeamento em 2021. Portanto, atualmente, o ponto de
captação de água do Rio Batalha está com a sala de máquinas modernizada,
com quatro motores elétricos novos, quatro bombas novas e os painéis elétricos
modernizados com inversores de frequência para cada motor elétrico. Cita a
compra de registros novos para a sucção e descarga das bombas novas,
registros esses, prontos para a automação da sala de máquinas. Cita o
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investimento na macromedição com a compra de quatro medidores de vazão
para cada bomba, para a medição de vazão produzida por cada bomba.
O Engenheiro Civil Heber cita que o PDA foi um estudo importante para o
setor de engenharia do DAE, pois, antes do PDA, falava-se muito em uma
captação e na construção de uma ETA no Ribeirão da Água Parada e o PDA
mostrou que esse investimento ainda não é necessário, pois ninguém havia
pensado realizar uma captação complementar no Rio Batalha e o PDAmostrou
que ainda é possível explorar o Rio Batalha, sendo uma fonte importante de
abastecimento de água para Bauru, postergando a avaliação da situação do
Ribeirão da Água Parada. Ressalta a importância da setorização, do combate às
perdas para protelar o investimento em produção do sistema e o PDA mostra um
projeto básico de setorização para a cidade.
Quando questionado sobre o porquê da demora na execução da
setorização da cidade, responde que o investimento necessário é alto, pois são
quilômetros de rede e o sistema é todo interligado e existem poucas redes
primárias (redes de diâmetros maiores). Essas redes primárias são as redes que
abasteceriam os setores e cada setor teria uma entrada independente, formando
um anel de distribuição de água para os setores e atualmente essa infraestrutura
não existe e teria que ser criada. Comenta que teria que executar redes na
cidade inteira, e alertou para a questão de reposição de asfalto e das
intervenções.
Em 18 de junho de 2021, como sequência das oitivas determinadas
anteriormente, foram ouvidos: a Administradora Elis Angela dos Santos, o
Administrador Waldir Antonio Gobbi Augusto e o ex-Diretor da Divisão Financeira
Carlos Elísio Pelegrini no período da manhã e a Contadora Simone Cristina
Bellido e o Contador Eriton Luis Correa, no período da tarde. O Advogado
Joaquim Thomaz Sanches Madureira não compareceu e justificou a ausência.
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➢

Oitiva Administradora Elis Angela dos Santos

Na oitiva da ex-Diretora da Divisão Financeira Administradora Elis Angela
dos Santos, que foi Diretora da Divisão Financeira entre março de 2012 a
novembro de 2015, ela relata que não participou de nenhuma reunião com o
presidente da Autarquia ou o Prefeito Municipal para discutir se haveria recursos
financeiros para a execução do PDA. Comenta que o valor da execução do PDA
representava mais de dois orçamentos anuais do DAE, na época, em torno de
100 milhões de reais.
Elis Angela relata que, durante a sua gestão, obteve conhecimento da
existência do PDA, mas, na elaboração do PPA do DAE apresentado a Câmara
Municipal, não constou nenhum investimento para execução do PDA e acredita
que, inicialmente, o PDA foi direcionado para a Divisão de Planejamento por ser
um plano a longo prazo.
A Administradora Elis Angela cita que a tarifa de água era defasada em
relação aos custos que a Autarquia apresentava. Ressalta que em 2013 ou em
2014, houve um aumento da tarifa de água de 25% e naquele momento trouxe
um equilíbrio financeiro, tanto que a Autarquia conseguiu realizar a perfuração
de 4 ou 5 poços (alguns por contrapartida) e outros com recursos próprios do
DAE.
Relata que, em nenhum momento, houve um contato de nenhuma
Diretoria de Divisão para saber se havia recursos financeiros disponíveis para a
execução do PDA e lembra que, durante a sua gestão, houve um início de
estudos para aquisição de hidrômetros ultrassônicos, mas não houve sequência.
Em relação ao planejamento orçamentário da Autarquia, comenta que a
sobra de dinheiro para investimento era pequena> “Se tinha dinheiro para fazer
um poço em uma região, não tinha dinheiro para fazer um reservatório”. Recorda
que entre, 2012 e 2013, já com o PPA pronto, houve um aumento significativo
da tarifa de energia e foi necessário um remanejamento de dinheiro, tirando
recursos de investimento para pagamento dos custos da energia elétrica. Por
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serem verbas distintas, houve aprovação da Câmara Municipal para pagar dois
milhões de reais a mais para a CPFL. Ressalta que, a inadimplência era uma
constante e, estava em uma crescente na época. A tarifa de água ainda era um
valor aquém do necessário, apesar do aumento de 25%.
A Administradora Elis Angela disse que em relação à execução do PDA,
quando se contrata um plano, é para se executar dentro de uma ordem
cronológica. “A etapa um não é a etapa três, a etapa um é a etapa um”. Por isso,
não consegue responder porque não foi executado em ordem cronológica, mas
garante que não tinha recursos financeiros necessários para a execução em
ordem cronológica do PDA. Lembra que o desafio era poder honrar os
compromissos da Autarquia.
Elis Angela ressalta que, em relação aos grandes devedores, a tentativa
de recebimento desses recursos financeiros não era fácil por causa de vários
problemas, entre eles, cobrança indevida, negociações já feitas sem dar baixa
no sistema, juros incorretos, cobranças incorretas e, cada caso, era um caso.
Existia uma morosidade, mas não uma inércia. Destaca que não havia atuação
política para o não recebimento desses débitos.

➢

Oitiva Administrador Waldir Antonio Gobbi Augusto

Na oitiva do ex-Diretor da Divisão Financeira Administrador Waldir Antonio
Gobbi Augusto, ele destaca que foi o Diretor da Divisão Financeira entre março
de 2016 e novembro de 2016 e que não participou de nenhuma reunião para a
discussão de recursos financeiros para a execução do PDA.
O Administrador Waldir Antonio destacou que, apesar de permanecer
pouco tempo à frente da Divisão Financeira, seu relacionamento com a Divisão
de Planejamento era muito bom. Quando alguma demanda operacional
necessária e, caso houvesse necessidade de incluir no orçamento, dentro da
possibilidade financeira, essa demanda era incluída no orçamento.
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Cita que realizou um estudo comparativo entre as tarifas de água
praticadas em diversas cidades, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto,
Sorocaba e Presidente Prudente. Concluiu que as tarifas praticadas por essas
cidades eram de valores superiores ao praticados em Bauru e havia
possibilidade de praticar um aumento da tarifa. Lembra de uma reunião entre
ele, o presidente do DAE e o Prefeito Municipal da época. Nessa reunião, houve
por parte do DAE, um pedido de aumento de tarifa de água por volta de 26%,
mas o Prefeito Municipal só autorizou um aumento de 9%. Portanto, não houve
uma recuperação satisfatória da tarifa de água.
Segundo ele, o DAE não tinha dinheiro para investimento em 2016 e era
uma empresa que, ao ser administrada em termos de captação de receita,
trabalhava dentro de um nível para manter os custos de despesas, para que um
mínimo de superávit pudesse ocorrer.
O Administrador Waldir Antonio disse que, durante a sua gestão, o
Presidente do DAE, em uma entrevista disse que os grandes devedores do DAE
tinham um tratamento diferenciado. Comenta que foi realizado uma lista dos 300
maiores devedores do DAE e os maiores devedores são os empreendimentos
do Programa Minha Casa Minha Vida.
Waldir Antônio comenta que dentro da Divisão Financeira, a sua
participação no PDA foi praticamente nula e, quando tinha alguma licitação, era
solicitado que a Divisão Financeira fizesse a análise econômica, financeira e
contábil da documentação apresentada por essas empresas.

➢

Oitiva ex-Diretor da Divisão Financeira Carlos Elísio Pelegrini

Carlos Elísio Pelegrini, destaca que foi o Diretor da Divisão Financeira
entre abril de 2017 e maio de 2018. Relata que não participou de nenhuma
reunião para a discussão de recursos financeiros para a execução do PDA.
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O ex-Diretor Carlos comenta que houve um reajuste na tarifa de água em
2018, onde a porcentagem de aumento foi igual ao índice de inflação do período
que ficou sem o reajuste, ou seja, apenas a reposição inflacionária. Ressalta que
durante a sua gestão, ocorreu a reestruturação tarifária, que era o repasse menor
para o FTE e essa diferença do repasse iria para o caixa geral do DAE. Cita que
o ex-Presidente Éric deu prioridade ao Plano de Contingência de Estiagem, e
tinha muita preocupação com a repetição da situação vivida com a estiagem em
2014.
O ex-Diretor Carlos acredita que o DAE tem condições para a realizar a
atualização do PDA, pois possui uma equipe técnica competente e não há o que
impeça a área técnica de colocar em prática o PDA à risca. Cita que Plano é uma
diretriz de ações para a melhoria e o perfeito funcionamento do abastecimento
da cidade e, durante a sua gestão o PDA não era lei e, ressalta que o exPresidente Éric seguiu muito o PDA, mesmo não possuindo todo o recurso
financeiro necessário para a sua execução e o Plano de Contingência de
Estiagem continha muitas ações do PDA, como a troca de hidrômetros no
Gasparini que, após a análise dos resultados, chegou no tempo de retorno de
investimento de cinco meses.
O ex-Diretor Carlos ressalta que houve uma força tarefa na Divisão de
Receitas para evitar que as dívidas em aberto prescrevessem, para realizar o
parcelamento após negociação ou para inscrição em dívida ativa.

➢

Oitiva Contadora Simone Cristina Bellido

Na oitiva da Contadora Simone Cristina Bellido, ela destaca que é
Servidora de Carreira do DAE desde julho de 1994, sempre trabalhando na
Divisão Financeira. Foi Diretora da Divisão Financeira entre abril de 2019 e
fevereiro de 2021 e, atualmente está cedida na Secretaria de Finanças da
Prefeitura Municipal de Bauru.
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A Contadora Simone comenta que, em relação ao PDA, as obras eram
definidas durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas suas
Divisões. A Divisão de Planejamento elencava as obras que iam ser elaboradas
no ano seguinte que estavam na LOA e o mesmo ocorria com a Divisão de
Produção e Reservação, que também elencava as obras que iam constar na
LOA do respectivo exercício. Cita que a sobra orçamentária que aparece no
orçamento do DAE é resultado de licitações ou compras que não são efetivadas
dentro do corrente exercício e, todos os processos que estão em andamento
com reservas de dotação emitidas e não se concretizam dentro do respectivo
exercício, tem essas reservas prescritas, gerando sobras de verbas
orçamentárias que são reemitidas no exercício seguinte para dar andamento no
processo. Então, essa sobra orçamentária aparece por conta da diferença
daquilo que foi empenhado e não foi finalizado o processo e essas reservas
voltam para as suas respectivas dotações, mas os processos estão em
andamento.
A Contadora Simone relata que não participou de nenhuma reunião para
a discussão de recursos financeiros para a execução do PDA. Acrescenta que
durante as reuniões para a elaboração da LOA de 2020 e 2021, as obras nunca
foram deixadas de lado, sem a sua devida importância. Os Diretores da Divisão
de Planejamento e da Divisão de Produção e Reservação, elencavam as
necessidades que eram realizadas e isso tudo compunha a LOA, dentro da
possibilidade orçamentária e a realidade que o DAE possuía.
A Contadora Simone ressalta que, dentro da LOA elaborada para 2021,
haviam algumas contratações que a Divisão de Planejamento colocou, tais
como: contratação de projeto executivo para captação complementar do Rio
Batalha, contratação de projetos básicos para tratamento de resíduos na ETA,
perfuração do Poço Mary Dota, construção do reservatório da Vila Dutra,
setorização de alguns bairros. Existem verbas alocadas para esses processos
em 2021 e, em especial, para essas ações. Se vão ser executados ou não, cabe
à gestão atual.
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➢

Oitiva Contador Eriton Luis Correa

Na oitiva do Contador Eriton Luis Correa, destaca que é Diretor da Divisão
Financeira desde fevereiro de 2021 e que não tinha ciência do PDA. Fazendo
uma busca de documentos, percebeu que muitas ações que estavam no PDA
não estão no orçamento de 2021, o que faz que, algumas ações não sejam
executadas e algumas demandas ficam represadas. Comenta que as ações
contidas na atualização do novo cronograma financeiro do PDA realizado pela
atual gestão do DAE, serão executadas em 2022.
Eriton comenta que, quanto ao novo cronograma financeiro, existe o
planejamento para o PPA, mas a atualização do PDA é de responsabilidade da
Diretoria de Divisão de Planejamento e da Diretoria de Divisão de Produção e
Reservação e finaliza dizendo que é possível executar o PDA, no longo prazo,
sem recorrer a nenhum tipo de financiamento, somente com recursos próprios
da Autarquia, sendo que hoje, o DAE possui 23 milhões de reais que não estão
empenhados.

➢

Terceira Reunião de Trabalho da Comissão Especial de Inquérito

Em 24 de junho de 2021, em reunião de trabalho da CEI, foi deliberado
pelos membros da CEI, a prorrogação da Comissão Especial de Inquérito por
mais 30 dias.
Foi deliberado pelos membros da CEI a realização de diligência na
Estação de Tratamento de Água, na lagoa de captação do Rio Batalha e no
almoxarifado do DAE.
Ainda em 24 de junho, o relator da CEI, vereador Guilherme Berriel
Cardoso, esteve no Departamento de Água e Esgoto para verificar o cronograma
de ações do PDA e fazer a verificação e checagem do que era estabelecido no
plano original e o que efetivamente foi concluído. O relator identificou que ações
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previstas não foram executadas, mas também outras que não estavam previstas
no plano original foram incluídas no plano de ação, conforme tabelas
apresentadas na conclusão deste relatório.
Em 01 de julho de 2021, os membros da Comissão Especial de Inquérito
estiveram em diligência na Estação de Tratamento de Água e na lagoa de
captação do Rio Batalha onde vistoriaram a estrutura atual, as bombas de
sucção e motores elétricos com acompanhamento do Diretor de Divisão de
Produção e Reservação Engenheiro Civil Heber Soares Vieira e outros
servidores. Houve a necessidade de suspensão da diligência ao almoxarifado do
DAE.
Em 13 de julho de 2021, os membros da Comissão se reuniram na sede
do Comando Regional de Bombeiros para acompanhar o andamento da
implantação e distribuição de hidrantes junto ao Corpo de Bombeiros, assim com
buscar novos pontos e alternativas de instalação.
Presentes a presidente da CEI, Estela Almagro, o relator Guilherme
Berriel e os membros Julio Cesar, Coronel Meira e Chiara Ranieri (DEM) como
representantes da Câmara e o comandante Coronel PM Nilton César Zacarias
Pereira, o comandante operacional regional, Capitão PM Damiati e o Tenente
Coronel PM Marcelo como representantes do Corpo de Bombeiros.
De acordo com a corporação, o DAE é responsável pelo recebimento da
doação, (na maioria, contrapartidas), bem como o armazenamento, a instalação
e a manutenção dos hidrantes no município, porém, a malha hidráulica da cidade
é antiga e não permite a instalação de novos pontos. Quando da necessidade, é
preciso fazer uma adaptação da rede, onde o ideal seriam 150mm de diâmetro
na tubulação.
Os membros da comissão questionaram quais os pontos sensíveis e os
locais de maior interesse da carga de incêndio elevada e o Distrito Industrial I é
um dos pontos críticos, pois há apenas três pontos de hidrantes e o diâmetro da
tubulação é inferior ao mínimo exigido.
O DAE possui atualmente 37 hidrantes que aguardam a instalação e o
vereador Coronel Meira explicou aos membros da CEI os tipos de hidrantes:
urbano (instalados nas calçadas e que são usados exclusivamente pelo Corpo
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de Bombeiros) e industrial, instalado em áreas industriais, comerciais e
residenciais de empreendimentos.

Da Conclusão

Diante de todas as oitivas apresentadas acima, da análise dos
documentos solicitados pela Comissão Especial de Inquérito cuidadosamente
avaliados, das diligências efetuadas pelos membros da Comissão Especial de
Inquérito e pelo objetivo principal desta Comissão Especial de Inquérito que é
avaliar a execução do Plano Diretor de Água do município de Bauru, este relator
conclui que o Plano Diretor de Água do município de Bauru não foi executado
corretamente, nem na sua cronologia e nem nas ações que deveriam ser
realizadas.
Para ilustrar a conclusão do relator, a seguir temos tabelas contendo as
ações necessárias contidas no Plano Diretor de Água que deveriam ser
realizadas entre os anos de 2014 e 2021.
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2014
Atividade

Executado

Implantação da adutora ADT_P57R37

Sim

Perfuração do poço UP 56 – Zona Norte

Sim

Perfuração do poço UP 57 – Val de Palmas

Sim

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 1

Não

Desativação do UP 16 – Santa Cecília

Sim
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2015
Atividade

Executado

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada

Não

nos locais de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na

Sim

captação existente
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na

Sim

captação complementar
Implantação da elevatória EEATP58

Sim (2016)

Implantação do reservatório elevado Imperial

Sim (2016)

Identificação dos pontos com risco de contaminação do Rio

Sim

Batalha a montante da captação existente
Implantação do R14

Não

Levantamento topográfico da área de captação complementar e

Não

da extensão de adutora complementar, dados geotécnicos e
sondagens
Implantação do reservatório elevado Jardim TV

Não (2023)

Implantação do reservatório CAIC

Não (2023)

Perfuração do poço UP 58 – Jardim TV

Sim

Perfuração do poço UP 59 – Imperial

Sim (2016)

Implantação do reservatório apoiado Jardim TV

Não (2024)

Implantação do reservatório apoiado Imperial

Não (2026)

Projeto Executivo de recuperação e de modernização da ETA

Sim (2016)

do Rio Batalha e do Sistema de tratamento dos resíduos
gerados na ETA, para a vazão máxima de tratamento de 550
L/s
Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 2

Não

Projeto Executivo da Rede, Reservatórios e Elevatórias

Não (sob
demanda)

Certificação do laboratório – ISO 17025
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Sim (2018)

Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2016
Atividade

Executado

Desativação do T24

Sim (2014)

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada nos locais

Não

de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

existente
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

complementar
Implantação do reservatório elevado Estoril Premium

Sim (2019)

Implantação da elevatória EEATR24

Não (2021)

Readequação geral dos demais reservatórios – Etapa 1/5

Não

Implantação do reservatório elevado T24B

Não (2021)

Implantação da elevatória EEATP61 – Zona Norte IV

Não (2029)

Implantação do reservatório R24 – Vila Dutra

Não (2021)

Implantação da elevatória EEATP60 – Zona Norte III

Não (2023)

Implantação da adutora ADT_P61R42 (Jardim TV – inexistente)

Não

Implantação do reservatório R08C

Não

Perfuração do poço UP60

Não (2023)

Perfuração do poço UP61

Não (2029)

Projeto Executivo de automação do sistema de abastecimento

Não (2019)

Implantação da adutora ADT_P60R14

Não

Implantação da ETR

Não (20232025)

Projeto Executivo da captação complementar e adutora complementar

Não (2021)

Implantação do R00C

Não

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 3

Não

Reforma e modernização da ETA – Etapa 1/2

Não
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2017
Atividade

Executado

Reforma e modernização da ETA – Etapa 2/2

Não

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada nos locais

Não

de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

existente
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

complementar
Implantação da adutora ADT_P31R10

Não

Implantação da elevatória EEATR28

Não

Implantação do reservatório T47 (Águas Virtuosas)

Não

Perfuração do poço UP62 (Águas Virtuosas)

Não

Licenciamento ambiental da ETA, ETR, captação existente, captação

Não

complementar e adutora complementar
Implantação da elevatória EEATR23

Sim

Implantação da elevatória EEATR14

Não

Implantação do reservatório R10B

Não

Implantação da elevatória EEATP31-1

Sim (2014)

Readequação geral dos demais reservatórios – Etapa 2/5

Não

Implantação da adutora ADT_R14R37

Não

Implantação da adutora ADT_R14R23 (Parcial)

Não (2018)

Implantação do reservatório T48 (Isaura Pitta Garms)

Não (2029)

Implantação da adutora ADT_P18R08

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATP25

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATP31-2

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_P40R28

Não

Implantação da elevatória EEATP18

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATP40

Sim (2014)

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 4

Não

Implantação da rede Lote 01 – Zona Norte – Etapa 01/03

Não
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2018
Atividade

Executado

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada nos locais

Não

de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

existente
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

complementar
Readequação dos reservatórios R28A, R28B e R28C

Não

Readequação geral dos demais reservatórios – Etapa 3/5

Não

Campanha de substituição dos hidrômetros – Etapa 5

Não

Implantação da rede Lote 01 – Zona Norte – Etapa 02/03

Não

Implantação da captação complementar

Não

Implantação da adutora complementar

Não

A readequação do reservatório R28C ocorreu em 2014
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2019
Atividade

Executado

Implantação da adutora complementar

Não

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada nos locais

Não

de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

existente
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

complementar
Implantação da elevatória EEATP20

Desativado

Implantação da elevatória EEATR08-2

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_P41R20

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATR03

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_R42R23

Não

Implantação da elevatória EEATR06

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATR08-1

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_P20R03 (poço desativado)

Não

Reforma e modernização da EE Falcão

Parcial (2015)

Reforma e modernização da EE Estoril

Parcial (2015)

Readequação geral dos demais reservatórios – Etapa 4/5

Não

Implantação da rede - Tibiriçá

Não

Implantação da elevatória EEATP26

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_P31R48

Não (2029)

Implantação da adutora ADT_R23R06

Não

Implantação da elevatória EEATP45

Sim (2014)

Implantação da rede Lote 01 – Zona Norte – Etapa 03/03

Não

Implantação da rede Lote 02 – Zona Norte – Etapa 01/03

Não
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2020
Atividade

Executado

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada nos locais

Não

de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

existente
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

complementar
Recuperação química do UP41 Tibiriçá III

Não

Recuperação química do UP25 Gasparini

Não (2023)

Recuperação química do UP40 Lotes urbanizados

Não (2023)

Implantação da adutora ADT_S12R03

Sem previsão

Implantação do reservatório T46 (Vale do Igapó)

Sem previsão

Implantação do reservatório R46 (Vale do Igapó)

Sem previsão

Readequação geral dos demais reservatórios – Etapa 5/5

Não

Implantação do reservatório R06B (Alameda do Ipê)

Sem previsão

Implantação da rede Lote 02 – Zona Norte – Etapa 02/03

Não
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Cronograma de investimentos do Plano Diretor para o ano de 2021
Atividade

Executado

Implantação da adutora ADT_S42P39 (poço desativado)

Não

Desativação do reservatório R13 (Colina Verde)

Não

Monitoramento da Qualidade da água no Ribeirão Água Parada nos locais

Não

de interesse para captação
Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação existente

Sim

Monitoramento da Qualidade da água no Rio Batalha na captação

Sim

complementar
Implantação da adutora ADT_R32P30 (poço desativado)

Não

Implantação da elevatória EEATR43

Não (2026)

Implantação da elevatória EEATP43-1

Não

Implantação da elevatória EEATP43-2

Não

Implantação da elevatória EEATR42

Não (2023)

Implantação da elevatória EEATP30 (poço desativado)

Não

Implantação da elevatória EEATP42 (poço desativado)

Não

Implantação da elevatória EEATR32

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_P39R12 (poço desativado)

Não

Implantação da elevatória EEATP33

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATR12

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATP35

Sim (2014)

Implantação da adutora ADT_P43R24 (poço Santa Cândida II)

Não

Implantação da adutora ADT_P55R32 (poço Val de Palmas)

Sim (2014)

Implantação da elevatória EEATP39 (poço desativado)

Não

Implantação da elevatória EEATP55

Sim (2014)

Implantação da rede Lote 02 – Zona Norte – Etapa 03/03

Não

Implantação da rede Lote 03 – Zona Norte – Etapa 01/03

Não
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Analisando as causas pela não execução correta do Plano Diretor de
Água posso citar que são algumas, entre elas, o valor total estimado para
execução do PDA durante o seu período de vigência (20 anos) na entrega do
estudo era de 256 milhões de reais e diante do baixo poder de investimento anual
do DAE, que era aproximadamente de 3 a 5 milhões de reais em 2014
(atualmente esse valor é um pouco maior) é impossível a sua correta execução
somente com recursos financeiros próprios da Autarquia.
Esse baixo poder de investimento do DAE foi confirmado nas oitivas do
ex-Prefeito Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, do ex-Presidente Giasone
Albuquerque Cândia, do ex-Presidente Luiz Célio Bucceroni, do ex-Presidente
Éric Edir Fabris, do ex-Presidente João Carlos Herrera, do ex-Presidente Elizeu
Areco Neto, e pelos ex-Diretores da Divisão Financeira Elis Angela dos Santos,
Waldir Antonio Gobbi Augusto, Carlos Elísio Pelegrini e Simone Cristina Bellido.
Também não houve uma estratégia de longo prazo para a implantação do
PDA, conforme relembra o ex-Presidente João Carlos Herrera, que afirma que
durante a entrega do PDA, o proprietário da Hidrosan, Prof. Luiz Di Bernardo,
afirma que as perdas totais de água chegavam a 48%, e que as perdas físicas
eram de 34% e as perdas aparentes de 14%. Se o DAE investisse na eliminação
das perdas aparentes (troca de hidrômetros), que é um investimento possível de
ser feito com recursos próprios do DAE, as perdas totais diminuiriam abaixo de
37% que é a média nacional de perdas, e com o índice de perdas abaixo da
média nacional, é possível ter acesso a linhas de crédito, e com a obtenção de
financiamento, seria possível a correta execução do PDA.
Outro fator complicador para a execução correta do PDA foi a dinâmica
do crescimento da cidade, que não é possível de se prever, pois houve a
necessidade de realizar investimentos no sistema de abastecimento da cidade
que não estavam previstos no PDA. Esse fator aliado a baixa capacidade de
investimento da Autarquia, dificultou a correta execução do Plano.
Outra fonte possível de obtenção de recursos para realizar a correta
execução do PDA, seria o Fundo de Tratamento de Esgoto, mas o acesso a esse
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recurso está condicionado ao término da Estação de Tratamento de Esgoto, que
estava previsto para dezembro de 2016, e até hoje não foi concluído.
Considerando que, em 2013, o então prefeito Rodrigo Antonio de
Agostinho Mendonça, em razão de sucessivas crises hídricas e de
abastecimento de água na cidade, em especial na época de estiagem e a
consequente redução do volume de água do Rio Batalha, responsável pelo
abastecimento de 30% da população, contratou o Plano Diretor de Água, um
estudo para analisar, avaliar e propor medidas para a mitigação da falta d´água
aos milhares de munícipes.
O plano Diretor de Água – PDA, indicou, após um minucioso estudo, um
cronograma de ações necessárias ao longo de 20 anos (2014 – 2034),
detalhando ano a ano cada ação, bem como, um valor estimado para o efetivo
cumprimento do que preconizava que chegou ao valor de R$ 256 milhões de
reais.
Desde a sua aquisição pela Prefeitura Municipal de Bauru em 2013, o
PDA se resumiu a um plano norteador de soluções e melhorias ao Departamento
de Água e Esgoto – DAE para redução das perdas de água tratada, de 48%,
crescimento da receita e, o principal, que é oferecer água aos usuários do
sistema de abastecimento, durante todos os dias e sem qualquer tipo de
interrupção.
Em dezembro de 2019, o então Prefeito Municipal de Bauru, Clodoaldo
Armando Gazzetta, sancionou a Lei 7315/2019, de sua autoria, que transforma
o PDA em Lei, elevando sua importância e vinculando os gestores municipais a
seus termos e obrigando-os ao efetivo cumprimento conforme cronograma
estabelecido, sendo certo que a revisão deveria ocorrer a cada 5 (cinco) anos.
Nos últimos três meses de 2020, em razão da extensa e contínua
estiagem, os usuários de água tratada e fornecida pelo DAE sofreram com a falta
d´água, especialmente residentes em áreas abastecidas pela captação de água
do Rio batalha.
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Durante os seis primeiros meses de 2021, a situação do abastecimento
continuava crítica, o que motivou a instauração da presente CEI.
O atual presidente do DAE, Engenheiro Antonio Marcos Saraiva,
apresentou cronograma atualizado para dar cumprimento às medidas
necessárias para solucionar a crise hídrica, em especial à falta d´água aos
milhares de munícipes com valor atualizado estimado em 344,9 milhões de reais.
Diante do exposto, sim, vislumbra ao longo desses anos, desde 2013 até
2020, absoluta omissão por parte dos Prefeitos Municipais, por não terem sequer
buscado opções de captação de recursos financeiros e viabilizar a execução do
cronograma de obras necessárias.
Durante as oitivas dos ex-prefeitos, ex-presidentes do DAE e diretores
convidados ou convocados, restou claro que o PDA era mero instrumento
orientativo e todos afirmaram que não foi discutida a busca por recursos extras
e necessários para a execução do cronograma do PDA.
A Lei 8.429/1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências, traz a seguinte redação em seu artigo 10°: “Que constitui
ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
mal barateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no artigo 1° desta Lei”.
Assim a Comissão Especial de Inquérito solicita que este relatório, seja
remetido na íntegra para o Ministério Público para que possam ser apuradas a
improbidade administrativa dos Prefeitos Municipais Rodrigo Antonio de
Agostinho Mendonça, Clodoaldo Armando Gazzetta e dos ex-presidentes do
DAE, assim como da Prefeita Suéllen Silva Rosim e de seu presidente atual.
Ao Ministério Público, caberá também a decisão pela promoção de um
Termo de Ajuste de Conduta – TAC para que essas ações previstas e não
cumpridas possam ser efetivamente realizadas pelo executivo.
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Sugerimos também que a promotoria verifique também a possibilidade
de inclusão no TAC, se houver, da obrigatoriedade de substituição dos
hidrômetros, ponto inicial para que possam ser feitos financiamentos futuros e
que pode ser realizado com investimentos do próprio DAE.
Durante todos esses anos, se o que estava preconizado anteriormente
estivesse concluído, a população bauruense não teria sofrido tanto com a crise
hídrica e com o desabastecimento que continua a atravessar.
O presente relatório ainda sugere que seja inserida a obrigatoriedade de
uma sistemática prestação de contas sobre o andamento das obras do novo
cronograma.
Os membros ainda deliberaram que será necessária a convocação de
uma Audiência Pública para que o DAE possa fazer uma apresentação
detalhada incluindo a metodologia utilizada na atualização do cronograma.
Isso é importante e necessário porque o cronograma atualizado, anexo
a este relatório final, foi elaborado e entregue pelo DAE durante dos trabalhos
da CEI, inviabilizando uma correta análise pelos membros da Comissão. Após a
elucidação da atualização e esclarecimento com relação à metodologia, a
Comissão considera importante fazer a alteração da Lei 7.315/2019,
estabelecendo regras mais claras, principalmente com relação às atualizações
do plano e métricas e previsões com relação aos dados demográficos, projeção
de expansão imobiliárias para diversas regiões.
Todo o trabalho da Comissão foi importante para chegarmos às
respostas sobre a execução ou não do cronograma, mas conseguimos ir além.
Porém, para que o legislativo possa cumprir seu papel fiscalizador, necessitamos
de ferramentas que garantam informações para o acompanhamento amplo
sobre as obras e ações de mitigação.
Assim, sugerimos também que seja incluída a apresentação do
cronograma do PDA juntamente com a apresentação do Plano Plurianual e ainda
incluir os investimentos do PDA na Prestação de contas quadrimestral do DAE
sendo o PDA parte integrante da prestação de contas da Autarquia.
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O PDA teve um custo alto para o DAE, mas sua execução teve um custo
ainda maior, e continua tendo, aos milhares de bauruenses que sofrem
diariamente com a falta d´água e o trabalho desta Comissão foi sério e baseado
no levantamento de questões e apuração de responsabilidades.
Esse custo de 1,5 milhão deve ser valorizado, assim como a
complexidade do estudo, fator comum em todas as oitivas. É inegável que o
PDA, se executado conforme estabelecia o cronograma original, traria benefícios
para a população, mas a partir do momento em que se tornou Lei, devem ser
responsabilizados os que não o cumprem e o Plano, tão importante da mitigação
da crise hídrica, deixar de ser apenas um estudo orientativo, sujeito às decisões
sobre sua aplicabilidade ou não.
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