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APRESENTAÇÃO

Este documento corresponde ao Plano de Comunicação e Mobilização Social do Plano
Municipal de Saneamento Básico do Município de Iraí de Minas, em conformidade com o
Contrato nº. 002/2014. Portanto, este produto expõe definições e diretrizes gerais para o
desenvolvimento do Plano de Comunicação e Mobilização Social destinado ao PMSB de Iraí
de Minas. A construção do PMSB abarcará serviços de infraestrutura e instalações dos
setores de saneamento básico tais como: i) abastecimento de água, ii) esgotamento sanitário,
iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e iv) drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas.
O Plano Municipal de Saneamento visa estabelecer planejamento e ações para a
melhoria da salubridade ambiental, à proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde
pública, atendendo aos princípios da Política Nacional de Saneamento Básico - Lei n°
11.445/07 e em conformidade com o Art. 19 da Lei Federal n°. 12.305/2010 (Política Nacional
de Resíduos Sólidos). O presente Plano de Comunicação e Mobilização Social é apresentado
à Prefeitura Municipal de Iraí de Minas, com a descrição das atividades referentes ao
desenvolvimento das ações, baseado no Termo de Referência – Anexo I do Ato Convocatório
nº 009/2013, documento que norteia as ações contempladas neste volume.
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LISTA DE SIGLAS
ABHA – Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Araguari
CDP – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades
LNSB – Lei Nacional de Saneamento Básico
PMS – Plano de Mobilização Social
PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico
SIG – Sistema de Informações Geográficas
TR – Termo de Referência
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1.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a Lei nº 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento e condiciona a prestação dos serviços públicos à existência do Plano de
Saneamento Básico. Outrossim, a Lei 11.445 estabelece um conjunto de serviços em
infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
para atender às demandas do país.
A falta de planejamento municipal, regional e a ausência de uma análise integrada
conciliando aspectos sociais, econômicos e ambientais resultam em ações fragmentadas e
nem sempre satisfatórias para um desenvolvimento equilibrado e sem onerar recursos. A
adoção de soluções ineficientes trazem danos ao meio ambiente, como a poluição hídrica e
a poluição do solo que, por consequência, influencia diretamente na saúde pública. Em
contraposição, ações adequadas na área de saneamento reduzem significativamente os
gastos com serviços de saúde e melhoram as condições que possibilitam o desenvolvimento
humano com qualidade.
Um plano de saneamento básico nas modalidades água, esgoto, resíduos sólidos e
drenagem urbana possibilita programar ações de saneamento através da elaboração de
Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios envolvidos no processo, de forma
a atender aos princípios da política nacional. Contudo, o PMSB deve ser construído por meio
de uma gestão participativa, envolvendo a sociedade no processo de elaboração do mesmo.
Neste sentido, o PMSB é um instrumento no qual, avaliando o diagnóstico da situação
de cada município, serão definidos os objetivos e metas, as prioridades de investimentos, a
forma de regulação da prestação dos serviços, os aspectos econômicos e sociais, os aspectos
técnicos e a forma de participação e controle social, de modo a orientar a atuação dos
prestadores de serviços, dos titulares e da sociedade.
Através das demandas expostas e as exigências legais este documento centra-se no
Plano de Comunicação e Mobilização Social que constituem o Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) de Iraí de Minas - MG. Em conformidade com o Termo de
Referência, tópico 5.2 (itens A e K), o processo de mobilização social será de responsabilidade
do município com o amparo da equipe técnica da DRZ Geotecnologia e Consultoria.
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2.

OBJETO

O presente produto contém o Plano de Comunicação e Mobilização Social e suas
diretrizes para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iraí de Minas, em
conformidade com o Contrato nº 002/2014, com a Política Nacional de Saneamento Básico
(Lei n° 11.445/07), pelo Decreto nº 7.217/2010 e no Estatuto das Cidades (Lei nº
10.257/2001). Portanto, este documento expõe definições e diretrizes gerais para o
desenvolvimento do Plano de Mobilização Social destinado ao PMSB de Iraí de Minas. Logo,
apresentar-se-á a metodologia do processo de mobilização e comunicação com o estimulo
para a participação da sociedade civil na elaboração do PMSB local.
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3.

JUSTIFICATIVA

Os municípios mineiros vivenciam atualmente um cenário favorável com relação ao
aperfeiçoamento da gestão dos serviços locais.
A Política Nacional de Saneamento determina aos municípios a necessidade de
elaborarem os Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB, no entanto devido a
integração hidráulica dos sistemas de água, esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem
urbana, faz-se necessário considerar os sistemas de maneira agregada.
Os serviços de saneamento prestados à população, são de fundamental importância
a qualidade de vida e ao desenvolvimento humano. Quanto maiores os índices de
atendimento desses serviços básicos, menores são os investimentos com saúde relacionados
com as doenças advindas de veiculação hídrica e/ou manejo de resíduos.
Uma das principais funções do Plano é de dotar os municípios de instrumentos e
mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes, que
possibilitam a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico com qualidade,
equidade e continuidade, através de metas definidas em um processo participativo. Assim
atendendo as exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB,
visando beneficiar a população residente nas áreas urbanas e rurais dos respectivos
municípios e contribuindo para a melhoria da qualidade socioambiental da bacia.
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4.

ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

O presente documento expõe o Plano de Comunicação e Mobilização Social para o
PMSB de Iraí de Minas que contêm a metodologia e a descrição das principais ações para
alcançar os objetivos das etapas que constituem o PMSB. Logo, o processo de elaboração e
implementação do PMSB é viabilizado pela contribuição constante dos comitês nas reuniões
técnicas, oficinas participativas e na audiência pública municipal ao final da consultoria.
Ressalta-se que as discussões pertinentes às fases de desenvolvimento do PMSB
compõem a fase de diagnóstico e prognóstico desta consultoria que solicitam a participação
cidadã, sendo assim, o processo de mobilização social deve cumprir os seguintes aspectos:

•

Sensibilizar a comunidade para a participação das atividades previstas para
elaboração do PMSB;

•

Inserir conteúdos referentes às questões do saneamento no município;

•

Promover capacitação dos representantes;

•

Apresentar o trabalho desenvolvido para conhecimento, sugestões e
aprovação dos representantes.

Como parte das atribuições e demandas para a elaboração do Plano de Comunicação
e Mobilização Social, as ações a serem desenvolvidas serão:

•

Apresentar informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares no
município, sobre os serviços prestados;

•

Criar canais para recebimento de críticas e sugestões, garantindo-se a
avaliação das propostas;

•

Concepção dos eventos abertos à comunidade local, a exemplo das oficinas
setoriais e da audiência pública para discussão e participação popular na
formulação do Plano, incluindo a discussão das propostas e instrumentos do
PMSB e a recepção de dados de saneamento, quando for o caso;

Portanto, a participação e o envolvimento da sociedade civil desenvolve-se por toda a
elaboração e implementação do PMSB. No entanto, a primeira etapa do projeto exige a
apresentação e validação do Plano de Trabalho e do Plano de Comunicação e Mobilização
Social para o PMSB local.
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5.

METODOLOGIA

O PMSB orienta-se pelos princípios e diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº.
11.445 de 2007 e sua elaboração é norteada pela participação da população local no plano a
ser desenvolvido. Portanto, a metodologia para este fim está amparada pelo Plano de
Comunicação e Mobilização Social que fundamenta-se, entre outras experiências, na
convocação dos munícipes para o processo decisório do PMSB.
Ressalta-se que o sucesso da participação no PMSB depende das características
culturais locais de participação e de envolvimento político que são relativas ao processo
histórico e não somente ao desenvolvimento do plano que deve ser executado em 10 meses.
Neste sentido, as ações propostas neste documento priorizam a divulgação do PMSB
com vistas a atrair a população para participar das oficinas setoriais dando suas sugestões,
propondo ações e se posicionando acerca das questões que envolvem o saneamento básico.
Por conseguinte, as informações que irão emergir destas reuniões, serão analisadas na
multidimensionalidade da realidade complexa e somadas a compreensão técnica, fornecendo
os indícios necessários paras as ações que irão compor o PMSB.
Portanto, a metodologia deste plano dar-se-á através de ações que envolvam a
divulgação, sensibilização, mobilização, descentralização do processo decisório, distribuição
de deveres, capacitação e estudo multidimensional como definido nas reuniões técnicas
realizadas com os Comitês Executivo e de Coordenação, assim, este processo visa fortalecer
a democracia participativa no PMSB de Iraí de Minas.
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6.

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES

O planejamento de comunicação e mobilização social que este documento apresenta
organiza-se em conformidade à lei 11.445/07, especialmente, com o inciso IV, do art. 3º, que
possibilita criar canais de participação na elaboração do Plano e, sobretudo, na avaliação dos
serviços públicos de saneamento básico. Logo, o Plano de Comunicação e Mobilização Social
para o PMSB de Iraí de Minas será desenvolvido com os seguintes objetivos:

•

Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico pelo Município de Iraí de
Minas - MG;

•

Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de
saneamento ambiental no Município e suas implicações na qualidade de vida;

•

Orientar os munícipes à responsabilidade coletiva na preservação e conservação
ambiental, por meio de uma reflexão crítica para o desenvolvimento de valores
práticos rumo às mudanças culturais e sociais necessárias para adoção de uma
política de saneamento ambiental;

•

Sensibilizar a comunidade para participação das atividades referentes ao PMSB;

•

Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais, através da
manifestação popular, a serem consideradas na construção dos diagnósticos e
propostas do Plano.

Com esses objetivos, ao incorporar a participação da sociedade no processo de
elaboração do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas:

•

Considerar as necessidades da população local;

•

Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, cenários futuros e
priorização

de

programas,

projetos

e

ações,

compatíveis

técnica

e

economicamente;
•

Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos investimentos
necessários para adoção de uma política de saneamento no Município.

Portanto, o Plano de Comunicação e Mobilização Social objetiva sensibilizar a
sociedade local quanto à relevância dos serviços de saneamento básico e, principalmente,
pela primazia da participação popular no processo de elaboração do PMSB.
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7.

ESTRUTURAÇÃO

A estrutura do Plano de Comunicação e Mobilização Social do PMSB de Iraí de Minas
está embasada no processo de divulgação e participação do mesmo, ademais, contará com
o intenso envolvimento dos comitês e da contribuição constante de técnicos da DRZ e da
ABHA.
Entretanto, é de responsabilidade do município garantir a participação da sociedade
civil passando por estratégias que deem conta de estimular a participação dos munícipes, dos
técnicos e dos comitês. Assim, o processo de elaboração do PMSB, ocorrerá da seguinte
forma:

•

Participação do Comitê executivo e de Coordenação, constituídos pelo Município,
durante todo o processo de construção do Plano;

•

Reuniões com técnicos dos quatro setores do saneamento básico: abastecimento
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, convidados pelo poder público
municipal, para participar das discussões e entendimentos sobre o PMSB;

•

Oficinas abertas à participação da sociedade civil;

•

Questionários

participativos

com

a

população,

por

amostragem,

para

levantamento de dados sobre o saneamento básico do município (o modelo deste
questionário está na figura 7.1 deste documento);
•

Uma audiência pública.

Os eventos serão pautados em uma metodologia adequada ao desenvolvimento do
PMSB em Iraí de Minas que devem ser: (i) participativa em relação aos agentes sociais com
representação nas instancias colegiadas existentes; (ii) interativa no que toca o envolvimento
e a capacitação do corpo técnico-político do Município responsável pela gestão dos serviços
públicos de saneamento básico; (iii) fomentadora do exercício do controle social pela
população local.
Além da metodologia para o desenvolvimento dos eventos citados acima, algumas
secretarias do município podem ser acionadas para o auxílio da mobilização e divulgação do
PMSB local. Neste sentido, a secretaria de Assistência Social tem a competência em
identificar os atores locais, as lideranças comunitárias e maior proximidade com as
associações de bairro imprescindíveis para o bom desenvolvimento do plano. Ademais, os
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) têm reuniões mensais para
fortalecimento de grupos familiares e/ou de convivência que podem ser incorporados no
Gestão Ambiental
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processo de elaboração do PMSB. Trata-se, portanto, de otimizar o conhecimento da
secretaria e sugere-se que aproveite o público das reuniões realizadas pelo CRAS para
participarem das oficinas setoriais do PMSB ou coletar dados através do questionário
participativo.
A secretaria da Saúde, por sua vez, pode utilizar-se da abrangência propiciada pelo
Programa Saúde da Família (PSF) como auxiliar na disseminação do PMSB e, quando for de
interesse do município, pode até mesmo aplicar questionários em determinados bairros e/ou
distritos. A secretaria da Agricultura também pode contribuir, significativamente, na
aproximação com a população rural e por conseguinte com as associações rurais, seja na
sensibilização para a participação do PMSB, seja no levantamento de dados via questionário.
Quanto a secretaria da Educação, esta tem papel fundamental para o plano e pode
ser um grande aliado na construção do mesmo, pois, os questionários participativos podem
ser aplicados aos estudantes do ensino médio como forma de buscar dados representativos
de cada região, bairro ou distrito. Logo, sugere-se que os professores da rede pública e/ou
particular

elaborem

uma

aula

que

aborde

a

temática

do

saneamento

básico,

preferencialmente aos alunos do oitavo ano em diante, e solicitem aos alunos que levem o
questionário para casa para ser preenchido em diálogo com os seus pais sobre o respectivo
bairro.
Esta metodologia baseia-se na interação entre pais, alunos, professores, profissionais
de saúde, público beneficiário, sociedade civil em geral para tornar o saneamento básico um
debate público local, sendo estimulado pelos próprios munícipes com o objetivo de alcançar
um diálogo construtivo nos mais diferentes segmentos da sociedade, independente de
barreiras de desigualdade como idade, renda, etnia, gênero ou escolaridade.
Ainda em conformidade com o Termo de Referência para o PMSB de Iraí de Minas, o
Plano de Comunicação e Mobilização Social prevê a formatação de mecanismos para a
divulgação e comunicação como forma de disseminar o acesso às informações, sobretudo
para o diagnóstico e estudos preliminares. Ademais, o Plano de Comunicação e Mobilização
Social - PCMS irá estabelecer canais de comunicação para obter críticas e/ou sugestões,
assegurando a avaliação populacional para as propostas apresentadas.
O processo de mobilização social contemplará as atividades programadas e previstas
conforme a Tabela 7.1.
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Figura 7.1 – Questionário Participativo

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria
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Tabela 7.1 – Eventos a serem realizados conforme o TR

EVENTO

OBJETIVOS

PÚBLICO
DESTINATÁRIO

PROPOSTA DE ESTRATÉGIA
PARA PUBLICIDADE

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA O EVENTO

LOCAL*

DATA
E HORÁRIO

Reuniões
Técnicas

Apresentação e discussão
sobre os quatro eixos do
saneamento básico com
os Comitês Executivo e de
Coordenação e segmentos
afins.

Comitê de
coordenação,
comitê executivo,
sociedade civil e
técnicos do
município.

A convocação será realizada
pelo Município com o apoio da
DRZ e do Comitê Executivo,
através de: ofícios, convites,
contatos telefônicos e e-mail.

Lista de presença
para inscrição dos
presentes, memória
da reunião e registro
em fotos e outros
(responsabilidade
da DRZ).

A cago da
prefeitura
municipal e
comitês.

A definir

Oficinas
Setoriais

Apresentação dos
trabalhos referentes ao
diagnóstico e prognóstico,
coleta de dados e
informações,
disseminação do plano e
eleição dos
representantes.

Abertas à
participação
popular, sociedade
civil organizada,
técnicos e membros
dos comitês.

A mobilização será realizada
pelo Município com apoio dos
Comitês Executivo e de
Coordenação, da DRZ e da
ABHA através de: ofícios,
convites, carro de som, rádio,
internet, contatos telefônicos,
jornais, e-mails entre outros.

Sede
Lista de presença
Urbana –
para inscrição dos
Câmara
presentes, crachás,
Municipal
cartilhas interativas,
registro em fotos,
listas de presença e Área Rural e
outros
Distritos –
(responsabilidade
Câmara
da DRZ).
Municipal

Aberta à
participação popular
Apresentação e validação
sociedade civil
Audiência Pública
do PMSB de Iraí de Minas organizada, técnicos
e membros dos
comitês

A mobilização será realizada
pelo Município com apoio dos
Comitês Executivo e de
Coordenação, da DRZ e da
ABHA através de: ofícios,
convites, carro de som, rádio,
internet, contatos telefônicos,
jornais, e-mails entre outros.

Lista de presença
para inscrição dos
presentes, crachás,
cartilhas interativas,
registro em fotos,
listas de presença e
outros
(responsabilidade
da DRZ).

A cargo da
prefeitura
municipal e
comitês.

25/08/2014

MARÇO

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria
*Os locais serão definidos em conjunto com o município, comitês, ABHA e DRZ.
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8.

FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES, OFICINAS E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O processo de participação da sociedade civil, para o PMSB de Iraí de Minas, conta com
oficinas, reuniões técnicas e uma audiência pública que ajudarão na construção do plano.
Observa-se, que e o local e a estratégia adotada para o PMS parte do pressuposto do exercício
da titularidade municipal, conforme o TR, do envolvimento dos gestores e técnicos do governo
municipal, além da efetiva participação da população local.
A realização desses eventos devem ocorrer em momentos estratégicos através de
debates presenciais, videoconferências, e-mails e outros, no intuito de orientar/capacitar todos
os envolvidos no PMSB. O sistema organizacional destes eventos seguirão algumas orientações,
tais como:

•

A inscrição será feita por meio de lista de presença, com a devida identificação e
consulta à lista dos participantes das reuniões anteriores (para isso, a cada plenária
realizada, os nomes dos participantes serão lançados numa lista única para a
consulta);

•

Os presentes poderão ser divididos em grupos para discussão e levantamento de
propostas;

•

Todos os presentes, desde que moradores de Iraí de Minas e idade mínima de 16
anos poderão participar propondo sugestões;

•

As propostas poderão ser apresentadas nas formas orais ou escritas a fim de
auxiliarem na construção do plano e serem contempladas na audiência final;

•

O tempo para intervenção oral dos presentes não poderá exceder 3 minutos a ponto
de atrapalhar o cronograma da atividade;

•

No caso da atividade programada ultrapassar em 40% o horário de término a
atividade/evento deverá ser adiado e reiniciado no dia seguinte;

•

Será disponibilizado um canal de comunicação para receber contribuições e críticas
da população através de telefone e endereço de e-mail da equipe envolvida;

•

Nas oficinas realizadas para o diagnóstico serão eleitos os representantes da reunião
para futura participação no produto do prognóstico e outra oficina a ser realizada;

A comunicação, juntamente com a mobilização é a fase da interpretação, difusão,
discussão das premissas do PMSB, onde serão identificadas e incorporadas lideranças e
entidades locais que atuarão na construção conjunta de mecanismos efetivos para o setor de
saneamento básico. O processo de comunicação já está previsto na metodologia de trabalho em
todo o processo de elaboração e execução do PMSB de Iraí de Minas. Portanto, a comunidade
Gestão Ambiental
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participará da construção do PMSB através dos eventos disponíveis, de entrevistas informais,
coletivas e individuais, realizadas no cotidiano com os principais atores sociais no município.
As oficinas, reuniões técnicas e a audiência pública serão amparadas por ferramentas de
planejamento participativo e de contribuição no apoio pedagógico que as atividades exigem.
Materiais para as dinâmicas participativas como cartilhas, informativos, blocos de anotações,
crachás, listas de presença entre outros materiais serão utilizados para a devida interação,
especialmente nas oficinas, nas quais a dinâmica poderá se dar por meio de grupos de trabalho
dependendo da necessidade do assunto e da quantidade de pessoas presentes.
Alguns modelos de materiais utilizados pela DRZ em atividades durante a audiência
pública e/ou oficina seguem abaixo:

Figura 8.1 – Modelo de Crachá para a Audiência Pública do PMSB.

PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DE
ARAGUARI
Nome

Audiência Pública
Data ../../2014
Execução:

Realização:

w w w .d r z . c o m .b r

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria.
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Figura 8.2 – Modelo de Lista de Presença.

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL – PMSB – IRAÍ DE MINAS
Data: .. /../2014 Horário: 18h00min
Local: CÂMARA MUNICIPAL
N°.

Nome

SETOR

E-mail ou Telefone

Assinatura

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria. *Este modelo é disponibilizado pela DRZ.
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Figura 8.3 – Modelo de Folder utilizado em Oficinas e Audiências (capa e verso).

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria

Figura 8.4 – Modelo de Folder distribuído na Oficina e Audiência Pública (interior).

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria
Gestão Ambiental
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Figura 8.5 – Modelo de Cartilha utilizada nas oficinas e audiências (capa e verso).

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria

Figura 8.6 – Interior da Cartilha (espaço para coleta de propostas – pg.09).

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria
Gestão Ambiental
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8.1. SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

A DRZ realizará a sistematização das propostas e sugestões, pertinentes ao PMSB,
que emergirem das oficinas ou das reuniões técnicas com os comitês de coordenação e
executivo e do preenchimento dos questionários participativos. A sistematização dos
resultados representa, estatisticamente, a possibilidade de mensurar a participação da
sociedade civil organizada e dos comitês, assim como contribui, significativamente, para a
elaboração e construção do Plano.
A metodologia do processo de sistematização consiste em reunir questões, sugestões,
propostas e críticas expostas nos eventos e questionários, agrupando-as por temas, áreas e
semelhança, quando necessário e/ou a realidade complexa se mostrar necessária. Sendo
assim, as informações resultantes dos eventos serão digitadas pela equipe da DRZ, a qual
formulará um relatório com o resultado das mesmas. Logo, a sistematização das propostas
tem papel estratégico e contribui para definir as diretrizes, os objetivos, as metas e as ações
do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iraí de Minas.
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9.

COMUNICAÇÃO

A participação popular na construção das políticas públicas é um elemento central da
Constituição Federal de 1988, ademais, o processo participativo tem sido uma normativa
sugerida por organismos internacionais, especialmente, a Organização das Nações Unidas.
Logo, este modelo participativo vem amparado pelo conceito de governança democrática o
qual tem mudado, significativamente, o modelo de gestão das políticas públicas nos
municípios brasileiros.
A legitimidade do processo participativo da sociedade civil e a plena democratização
das informações passam, necessariamente, por estratégias de divulgação e disseminação do
conhecimento. Portanto, a sociabilização de informações contribui na conscientização e
esclarece o funcionamento das etapas que constituem o PMSB de Iraí de Minas. Contudo, a
socialização por si só não assegura o processo de tomada de decisões por parte da população
local, mas é parte de um processo que fundamenta o PMSB.
A proposta de estratégias de comunicação, divulgação e participação da população no
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Iraí de Minas, tem por objetivo a difusão
e discussão das premissas do PMSB. Objetiva, também, identificar e incorporar as possíveis
lideranças locais, pois atuarão na construção conjunta de mecanismos efetivos na questão do
saneamento ambiental.
As estratégias de divulgação referem-se às ações preparatórias básicas que irão
pautar o desenvolvimento das demais etapas do PMSB. Neste caso, contemplam todas as
atividades referentes à participação popular neste processo – formas de comunicação,
materiais ilustrativos, de informação e divulgação dos eventos.
Considerando os limites que o modelo participativo deste plano possa ter, ressalta-se
que o PMSB de Iraí de Minas busca estimular o envolvimento da sociedade civil organizada
nos espaços participativos. Observa-se, que as apresentações das oficinas terão aspecto
informativo e educacional no sentido de promover o conhecimento acerca das etapas que
constituem o plano. Logo, as exposições não terão caráter tecnocrático e utilizará uma
linguagem menos especializada e mais esclarecedora como meio de facilitar o envolvimento
dos munícipes. O apoio e incentivo à capacitação é fundamental para criar um campo comum
de entendimento entre o setores técnicos e demais agentes, ampliando a capacidade de
intervenção e reivindicação da população local.
Ademais, a população local deve ser considerada como sujeito na tomada de decisão
acerca do local em que vive. Por conseguinte, o modelo participativo requer aprendizado,
tanto por parte do poder público quanto por parte da população, o que aproxima-os como
entes políticos em prol da melhoria na qualidade de vida em Iraí de Minas.
Gestão Ambiental
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9.1. COMUNICAÇÃO, INSTRUMENTOS E DIVULGAÇÃO

Os produtos de cada etapa e o produto final do PMSB serão disponibilizados na
Prefeitura Municipal permanecendo à disposição de qualquer munícipe, conforme o Manual
de Apresentação de Propostas da Sistemática de 2007 do Ministério das Cidades, por meio
de documento declaratório da Administração Pública Municipal apresentando as formas pelas
quais será dada publicidade aos materiais produzidos, contendo identificação e descrição das
ações, período de tempo em que foram executadas.
A comunicação e o compartilhamento de informações entre os envolvidos serão feitos
por vários canais de comunicação, principalmente, através de e-mail e telefone. Desta forma,
estabelece-se um canal aberto de livre comunicação entre técnicos, instituições e demais
partícipes. Por conseguinte, as oficinas realizadas no PMSB darão condições de participação
e interação aos membros das equipes e às pessoas interessadas a respeito da elaboração
do PMSB.
O mecanismo de comunicação tem por objetivo assegurar à toda população o acesso
às informações sobre o Plano, bem como ampliar as discussões para aprimorar a
compreensão dos aspectos do saneamento, como: o social, o econômico e o jurídico
apontando para quais as soluções viáveis que deem conta de abordar as problemáticas que
envolvem o saneamento básico de Iraí de Minas.
Em conformidade com o Termo de Referência para o PMSB de Iraí de Minas, o Plano
de Mobilização Social sugere a formatação de mecanismos para a divulgação e comunicação
como forma de disseminar o acesso às informações, sobretudo, para o diagnóstico e estudos
preliminares do prognóstico. Os meios de divulgação e o canais de participação poderão ser
desenvolvidos pelas seguintes ferramentas/métodos, desde de que atendam os meios que
melhor se adéquem ao município, como cartazes, banners, faixas, carros de som, divulgação
em locais públicos como escolas e praças, internet e outros meios.
Alguns modelos de materiais utilizados durante as oficinas e audiências serão
desenvolvidos e utilizados pela empresa DRZ no momento do evento, no entanto, como
sugestão/orientação ao município disponibilizaremos, se necessário, algumas artes e
comunicados para o processo de divulgação, desde que tenham o aval dos comitês. Segue
alguns modelos:
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Figura 9.1 – Modelo de Banner

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria
*Este modelo de arte é disponibilizado pela DRZ.

Figura 9.2 – Modelo de Cartaz

Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria.
*Este modelo de arte é disponibilizado pela DRZ.
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Figura 9.3 - Modelo de texto para divulgação em Carro de Som e Rádio.

TEXTO PARA CARRO DE SOM

A Prefeitura do Município de Iraí de Minas convida a população para participar
da AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, a ser
realizada no dia XX DE XXXXXX DE 2014, ÁS 19 HORAS, no XXXXXXXXXXXXXX,
Rua XXXXXX – Centro, IRAÍ DE MINAS.

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como principal objetivo garantir
à população a melhoria da salubridade ambiental e promover a universalização dos
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas
pluviais e limpeza urbana.
Sua participação é muito importante!
Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria.
*Este modelo é disponibilizado pela DRZ.

Figura 9.4 - Modelo de texto para divulgação em Jornal.
COMUNICADO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRAÍ DE
MINAS
A Prefeitura do Município de Iraí de Minas, atendendo o que dispõe a legislação em vigor, Lei
Federal nº. 11.445/2007, comunica à população que será realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO a ser realizada dia XX DE XXXXXXX
DE 2014, às 19h30min, na CÂMARA MUNICIPAL DE IRAÍ DE MINAS, que tem como
objetivos:
a) Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico para o Município de Iraí de
Minas-MG;
b) Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de
saneamento ambiental no Município e suas implicações na qualidade de vida, para a
concretização do Plano Municipal de Saneamento Básico;
c) Apresentar e discutir sobre a situação do Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Limpeza Urbana e
Manejo dos Resíduos Sólidos no Município;
Convidamos toda a população para que participem da Audiência Pública.
Sua participação é muito importante!
Iraí de Minas, XX de XXXX de 2014.
XXXXXXX
Prefeito do Município
Fonte: Elaboração DRZ Geotecnologia e Consultoria.
*Este modelo é disponibilizado pela DRZ.
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