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1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica do crescimento urbano atual apresenta como principal característica a falta de 

planejamento municipal e a ausência de uma análise integrada, focada em aspectos sociais, 

culturais, econômicos e ambientais. Como resultado desta falta de planejamento, a maioria dos 

municípios executam ações inadequadas e apresentam um desenvolvimento desequilibrado. 

Na questão do saneamento ambiental, a história não é diferente: a falta de planejamento e de 

ações eficientes culminam em danos ao meio ambiente como, por exemplo, a poluição hídrica, 

poluição do solo, produção de resíduo, que, por consequência, influenciam diretamente na 

saúde pública. Em contraposição, ações adequadas na área de saneamento reduzem 

significantemente os gastos com serviços de saúde além de ajudar na conservação do meio 

ambiente. 

 

De acordo com o CREA-MG (2013), a Lei nº 11.445/2007, que representa o marco regulatório 

do setor de saneamento no Brasil em seus Capítulos II e IV, define a finalidade, o conteúdo e a 

responsabilidade institucional do titular pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). O art. 9 responsabiliza os titulares dos serviços de saneamento a 

estabelecerem mecanismos de controle social em políticas desse setor. O acesso à 

informação, imprescindível para o controle social, também é garantido no art. 26. O art. 47 

estabelece que o controle social dos serviços públicos deve incluir a participação em órgãos 

colegiados de caráter consultivo. Outra legislação vigente, a Resolução 075/09 do Conselho 

Nacional das Cidades, cita que o titular dos serviços, por meio de legislação específica, devam 

estabelecer uma Política de Saneamento Básico, contemplando, dentre outros, o inciso VII do 

artigo 2º. O estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle social 

na gestão da política de saneamento básico, ou seja, nas atividades de planejamento e 

regulação, fiscalização dos serviços na forma de conselhos da cidade ou similar, com caráter 

deliberativo. 

 

Desta forma, fica explícita a necessidade da participação popular no desenvolvimento dos 

Planos Municipais e Regional de Saneamento (PMSB’s e PRSB). A população consciente torna-

se o mais importante agente fiscalizador da implementação das ações propostas nos planos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O Plano de Mobilização Social, estruturado para elaboração, revisão e adequação dos Planos 

Municipais e Regional de Saneamento Básico, apresenta como foco o incentivo e a 

sensibilização da sociedade para a gestão de caráter participativo, representando assim uma 

qualificada ferramenta de intervenção social, uma vez que a sociedade é inserida no processo 

de discussão, decisão, acompanhamento e avaliação das ações a serem implementadas pelo 

poder público.  

 

A participação popular é, hoje, indispensável quando se desenvolve projetos de interesse e 

influência social. Nessa proposta, prioriza-se, no presente documento, ações de mobilização 

voltadas para a participação no projeto, atendendo assim as diretrizes do Estatuto da Cidade – 

definido na Lei n° 10.257/01 –, sobretudo no que diz respeito ao pautado em seu art. 2°, inciso 

II, no qual a política urbana apresenta, dentre seus diversos objetivos, uma “gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano” (BRASIL, 2001). 

 

Não obstante, a Lei nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, no inciso X do art. 2º, situa o controle social como um dos princípios fundamentais da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Já no inciso IV do art. 3º, a Lei define o 

controle social como sendo o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 

sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação 

de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico” (BRASIL, 2007). 

 

Desta forma, o planejamento coerente de ações de mobilização social, através da utilização de 

ferramentas democráticas, possibilita a agregação da população em torno do assunto e eleva a 

intensidade do envolvimento e comprometimento da população, contribuindo, portanto, para a 

concretização do direito à participação social determinado, em especial, pela Lei Nacional do 

Saneamento Básico.  
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2.1. Objetivo Geral 

O presente documento tem como objetivo geral o planejamento e desenvolvimento de ações 

de mobilização da sociedade quanto aos Planos Municipais e Regional de Saneamento Básico, 

estimulando a participação social nas etapas do processo de elaboração, revisão e adequação 

dos planos, de forma a sensibilizar a população para a responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação dos recursos naturais.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

São objetivos específicos da Mobilização Social: 

 Estimular a participação de todos os segmentos sociais no processo de planejamento 

dos serviços de saneamento básico; 

 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas locais de 

saneamento, em toda sua plenitude, e suas implicações na qualidade de vida; 

 Garantir uma participação social democrática e ampla, permitindo a livre manifestação de 

opiniões, que deverão ser avaliadas e respondidas pela equipe técnica responsável, 

sobretudo no processo de elaboração das propostas; 

 Divulgar amplamente os objetivos, as etapas de processo, as formas e canais de 

participação dos planos, bem como as informações quanto a realização de eventos 

públicos, reuniões, seminários, audiências, entre outros. 

 Utilizar de mecanismos e ferramentas modernas de divulgação e comunicação de forma 

a atingir todos os públicos, possibilitando também a adequação ou reformulação de 

qualquer instrumento de comunicação que se mostrar menos eficiente no decorrer da 

mobilização; 

 Sensibilizar a sociedade para a importância de investimentos em saneamento básico, os 

benefícios e vantagens; 

 Levantar alternativas de soluções de saneamento tendo em vista as características da 

população local, tais como a cultura, os hábitos, as percepções e as atitudes, agregando 

a realidade das práticas locais às informações técnicas obtidas; 

 Estimular o prolongamento das atividades populares do Saneamento Básico, com vistas 

a futuras revisões do plano;  

 Buscar a cooperação e parcerias junto a conselhos municipais e outras instâncias de 
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participação popular existentes nos municípios, em especial a outros processos locais de 

mobilização e ação para assuntos relacionados ao saneamento básico; 

 Sensibilizar gestores e técnicos municipais para o fomento de ações de educação 

ambiental e mobilização social, de forma permanente, com vistas a apoiar os programas, 

projetos e ações de saneamento básico a serem implantadas por meio dos planos. 

 

2.3. Área de Abrangência 

A área de abrangência compreende toda a área (zona urbana e zona rural) composta pelos 6 

municípios entes do Consórcio CIMASAS: Itajubá, São José do Alegre, Piranguinho, 

Piranguçu, Delfim Moreira e Wenceslau Braz. 

 

 Itajubá 2.3.1.

A origem do município de Itajubá está ligada à corrida à exploração de pedras 

preciosas em fins do século XVII. O Padre João de Faria e outros bandeirantes, 

sob o comando de Miguel Garcia Velho, descobriram as minas nas áreas que 

mais tarde se constituiriam em Itajubá Velho (atual município de Delfim Moreira). 

Não obstante, o nome Itagybá, como era chamada a localidade, significa na 

língua indígena “Rio das pedras que do alto cai” e foi dado em alusão à cachoeira junto às 

minas de Miguel Garcia Velho (IBGE, 2014a; ITAJUBÁ, 2013). 

 

Segundo IBGE (2014a), em 1740, novos descobridores atingiram a localidade, formando assim 

novos povoados. Em 1752, fundou-se uma igreja, em torno da qual se formou o arraial 

chamado de “Descoberto”, que posteriormente foi transformado em vila e denominado de 

“Soledade de Itajubá”. Já em meados do século XVIII, no entanto, ao tempo em que era vigário 

Colado o Padre Lourenço da Costa Moreira, o garimpo nas minas era efêmero, ao passo que 

os bandeirantes se retiraram e desceram o Sapucaí, instalando-se cinco léguas abaixo para a 

construção de uma nova sede. A localidade abandonada passou a ser conhecida como Itajubá 

Velho. 

 

Em 19 de março de 1819, por fim, ocorreu a fundação de Itajubá, então chamada de Boa Vista, 

quando o padre Lourenço celebrou a primeira missa no altar onde atualmente se encontra a 



  
 

     

11 

 

Matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Soledade. A nova povoação atraiu habitantes do 

“Descoberto” e Boa Vista prosperou rapidamente, contando com residências, comércio e 

fábricas (IBGE, 2014a; ITAJUBÁ, 2013). 

 

Em 14 de julho de 1832, um decreto imperial criou a freguesia de Boa Vista de Itajubá. Em 

virtude de sua franca prosperidade, a freguesia foi emancipada e, conforme a Lei n° 355, de 27 

de setembro de 1848, abrangia os seguintes territórios atuais: Piranguçu, Cristina, Pedralva, 

Brasópolis e Delfim Moreira, que pouco tempo depois se desmembraram. Com o 

sancionamento da Lei provincial n° 1.149, de 4 de outubro de 1862, a sede municipal foi 

elevada à categoria de cidade com a denominação de Itajubá (IBGE, 2014a; ITAJUBÁ, 2013). 

 

Abaixo são apresentadas algumas características gerais de Itajubá (IBGE, 2014b): 

 Aniversário: 19 de março de 1819; 

 Gentílico: Itajubense; 

 Municípios limítrofes: São José do Alegre, Maria da Fé, Wenceslau Braz, Piranguçu, 

Piranguinho e Delfim Moreira; 

 Distância até a capital do estado (MG): 445 km; 

 Localização: Latitude: 22°30’30”S e Longitude: 45°27’20” O; 

 População em 2010: 90.658 habitantes; 

 Área: 294,835 km²; 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010): 0,787. 

 

A Figura 1 apresenta um mapa esquemático da localização do município.  
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Figura 1. Mapa esquemático de localização do município de Itajubá-MG. 

 

 São José do Alegre 2.3.2.

Em 1837, aproximadamente, havia nos arredores do atual município de São 

José do Alegre uma pequena fazenda habitada por Sr. Caetano Pires Barbosa e 

sua esposa, Sra. Izabel Domingues de Siqueira.  Devido ao bom espírito da 

família, que realizava muitas festas com danças, quadrilhas, entre outros, a 

fazenda passou a ser conhecida como “Fazenda do Alegre” (IBGE, 2014a; SÃO JOSÉ DO 

ALEGRE, 2015). 

 

Conforme a Prefeitura Municipal de São José do Alegre, em 1838, a família do Sr. Caetano 

Pires doou 200 braças de terras para a construção de uma capela ao patriarca São José. Com o 

tempo, outras famílias passaram a habitar a região, e a fazenda então se transformou no Arraial 

dos Alegres.  
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Em 10 de julho de 1876, a Lei Provincial n° 2.281 elevou o arraial à categoria de distrito do 

município de Cristina, além de criar uma paróquia. A Freguesia dos Alegres, como denominado 

na época, passou a fazer parte de Pedralva em 1887 com a emancipação do município. Com o 

Decreto-Lei Estadual n° 148, de 17 de dezembro de 1938, o distrito passou à categoria de Vila 

(IBGE, 2014a; SÃO JOSÉ DO ALEGRE, 2015). 

 

Apenas em meados do século XX, através da Lei Estadual n° 1039, de 12 de dezembro de 

1953, que o local foi elevado à categoria de município, sendo nomeado intendente o Sr. Lélio 

Joaquim Seabra. Em 1954, realizou-se a primeira eleição municipal, estando o município 

subordinado judicialmente até hoje à Comarca de Pedralva (IBGE, 2014a; SÃO JOSÉ DO 

ALEGRE, 2015). 

 

Abaixo são apresentadas algumas características gerais de São José do Alegre (IBGE, 2014b): 

 Aniversário: 12 de dezembro de 1953; 

 Gentílico: Alegrense; 

 Municípios limítrofes: Itajubá, Maria da Fé, Pedralva, Piranguinho e Santa Rita do 

Sapucaí; 

 Distância até a capital do estado (MG): 429 km; 

 Localização: Latitude: 22°19’44”S e Longitude: 45°31’33” O; 

 População em 2010: 3.996 habitantes; 

 Área: 88,794 km²; 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010): 0,717. 

 

A Figura 2 apresenta um mapa esquemático da localização do município.  
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Figura 2. Mapa esquemático do município de localização do município de São José do Alegre-MG. 

 

 Piranguinho 2.3.3.

Segundo IBGE (2014a), a história de Piranguinho teve início no final do século 

XIX, na região apropriada pela Baronesa Leocádia de Lourenço. Com os anos, a 

localidade acabou se tornando alvo de interesse por parte das autoridades 

responsáveis em desenvolver o projeto “Rede Mineira de Viação”, que visava à 

construção de uma estrada de ferro que ligasse Itajubá a Santa Rita do Sapucaí. 

 

Em torno da estrada de ferro, originou-se uma pequena povoação de trabalhadores do 

empreendimento, abrigados em inúmeros barracos de madeira e casas de pau-a-pique. A 

região, por sua vez, na época era provida de ricas matas que continham madeiras de lei (IBGE, 

2014a; PIRANGUINHO, 2015b).  
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Até o ano de 1913, o arraial adquiriu uma notável infra-estrutura, que incluía escola, cemitério, 

água encanada e luz elétrica. Neste ano, Piranguinho transformou-se em Distrito, inaugurando 

seu primeiro Cartório de Paz. Em 1954, iniciou o processo de construção da rodovia que ligaria 

Itajubá a Poços de Caldas. Por fim, em meados dos anos 60, iniciou-se um movimento de 

emancipação política de Piranguinho: em 1962, a sede foi elevada à cidade e, no ano seguinte, 

houve a solenidade de instalação e a primeira eleição municipal (IBGE, 2014a; PIRANGUINHO, 

2015b). 

 

Abaixo são apresentadas algumas características gerais de Piranguinho (IBGE, 2014b; 

PIRANGUINHO, 2015a): 

 Aniversário: 1 de março de 1963; 

 Gentílico: Piranguinhense; 

 Municípios limítrofes: Santa Rita do Sapucaí, Cachoeira de Minas, Brasópolis, Piranguçu, 

Itajubá e São José do Alegre; 

 Distância até a capital do estado (MG): 330 km; 

 Localização: Latitude: 22°24’03”S e Longitude: 45°31’55” O; 

 População em 2010: 8.016 habitantes; 

 Área: 124,803 km²; 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010): 0,717. 

 

A Figura 3 apresenta um mapa esquemático da localização do município.  
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Figura 3. Mapa esquemático de localização do município de Piranguinho-MG. 

 

 Piranguçu 2.3.4.

A origem de Piranguçu se inicia no século XIX, quando o Senhor Felizardo 

Ribeiro Cardoso, após casar-se com Dona Inês Maria de Jesus, em Soledade de 

Itajubá, veio habitar as terras herdadas de seu pai, Manuel Ribeiro Cardoso. Por 

volta do ano de 1834, o Sr. Felizardo construiu sua fazenda nas terras do “Piranga-Uçu”, ou 

seja, “da Pedra Vermelha Grande”, conforme significado tupi (IBGE, 2014a; PIRANGUÇU, 

2014b).  

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Piranguçu, a fazenda compreendia as terras entre o Ribeirão 

Piranguçu, o das Anhumas e as terras do vale do São Bernardo, e as principais atividades 

incluíam a criação de rebanhos e plantações como as do fumo, principal fonte de riqueza do Sul 

de Minas na época. Dentre os diversos outros posseiros que apareceram, Inácio Lemes da 
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Silva, em 1838, doou um terreno para a construção de uma capela consagrada a Santo Antônio. 

Ao sopé desse morro, por fim, surgiu Piranguçu. 

 

Em razão da Lei n° 1668 de 17 de dezembro de 1870, o lugar foi elevado a Distrito de Paz e, no 

ano seguinte, passou a categoria de freguesia, desmembrando-se da paróquia de Itajubá, 

conforme Lei n° 879 de 22 de setembro de 1871. No mesmo ano, passou à categoria de Santo 

Antônio do Piranguçu. Em 1923, com a Lei Estadual n° 843, denominou-se simplesmente de 

Piranguçu. Finalmente, em 1 de março de 1963, desanexou-se de Itajubá através da Lei 

Estadual n° 2764 (IBGE, 2014a; PIRANGUÇU, 2014b). 

 

Abaixo são apresentadas algumas características gerais de Piranguçu (IBGE, 2014b; 

PIRANGUÇU, 2014a): 

 Aniversário: 1 de março de 1963; 

 Gentílico: Piranguçuense; 

 Municípios limítrofes: Itajubá, Wenceslau Braz, Campos do Jordão (SP), São Bento do 

Sapucaí (SP), Brasópolis e Piranguinho; 

 Distância até a capital do estado (MG): 458 km; 

 Localização: Latitude: 22°31’40”S e Longitude: 45°29’42” O; 

 População em 2010: 5.217 habitantes; 

 Área: 203,619 km²; 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010): 0,685. 

 

A Figura 4 apresenta um mapa esquemático da localização do município.  
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Figura 4. Mapa esquemático de localização do município de Piranguçu-MG. 

 

 Delfim Moreira 2.3.5.

De origem ligada à mineração, a fundação do atual município de Delfim Moreira 

não pode ser precisada com certeza, acreditando-se que tenha ocorrido entre os 

anos de 1703 a 1705, e apresentando-se estritamente ligada à instalação da 

cidade de Itajubá. A fundação foi realizada pelo bandeirante paulista Miguel 

Garcia Velho, que durante 5 anos permaneceu no arraial faiscando ouro na cachoeira do Rio 

Santo Antônio (IBGE, 2014a). 

 

À margem direita do mesmo rio, formou-se o arraial que deu origem a Delfim Moreira, 

primitivamente designada por Minas Novas de Itagybá ou Novo Descoberto do Itagybá. Em 24 

de novembro de 1762, segundo IBGE (2014a), o arraial foi elevado à condição de freguesia pelo 

Bispo de São Paulo, Dom Frei Antônio da Madre de Deus, passando a ser designado 
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oficialmente por Descoberto de Itajubá. O Padre Lourenço da Costa Moreira assumiu a direção 

paroquial em 1819, época em que as minas de ouro da freguesia já se encontravam esgotadas 

e seus habitantes deixavam o lugar. O vigário decidiu fundar então um novo arraial às margens 

do Rio Sapucaí. 

 

Em 19 de março de 1819, o Padre Lourenço deixou a freguesia do Descoberto de Itajubá para 

residir no novo arraial, denominado de Boa Vista do Sapucaí, para onde tentava transferir a 

sede da freguesia – ato conquistado no ano de 1832, a partir do qual a freguesia passou a se 

chamar Boa Vista de Itajubá. Em 1842, através da Lei Provincial nº 239, o velho arraial do 

Descoberto de Itajubá, suprimido em 1831, reconquistou seu título de freguesia passando a se 

chamar oficialmente Soledade de Itajubá (IBGE, 2014a). 

 

Pela Lei Provincial nº 355, em 1848, a nova freguesia de Boa Vista de Itajubá foi elevada à 

categoria de Vila, sendo Soledade de Itajubá anexada a ela como um de seus distritos. A partir 

daí, as duas localidades foram designadas por Itajubá Novo e Itajubá Velho. A emancipação 

política de Soledade de Itajubá só veio a ocorrer em 17 de dezembro de 1938, por força do 

Decreto-lei nº 148, sendo seu nome mudado para Delfim Moreira. Por ocasião da emancipação 

política de Soledade de Itajubá, foi lembrado e aceito o nome do eminente homem público 

mineiro que foi Delfim Moreira, nome já usado para designar a estação ferroviária que servia a 

localidade (IBGE, 2014a). 

 

Abaixo são apresentadas algumas características gerais de Delfim Moreira (IBGE, 2014b): 

 Aniversário: 17 de dezembro de 1938; 

 Gentílico: Delfinense; 

 Municípios limítrofes: Marmelópolis, Virgínia, Maria da Fé, Itajubá, Wenceslau Braz, 

Piquete (SP) e Cruzeiro (SP); 

 Distância até a capital do estado (MG): 475 km; 

 Localização: Latitude: 22°30’32”S e Longitude: 45°16’48” O; 

 População em 2010: 7.971 habitantes; 

 Área: 408,473 km²; 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010): 0,669. 
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A Figura 5 apresenta um mapa esquemático da localização do município.  

 

Figura 5. Mapa esquemático de localização do município de Delfim Moreira-MG. 

 

 Wenceslau Braz 2.3.6.

De origem desconhecida, sabe-se que seu nome primitivo era Bicas do Meio, em 

razão da existência de três cachoeiras na região: duas em Delfim Moreira-MG, 

denominadas de Bicas de Cima e Cachoeira do Salto, e outra em Cachoeira dos 

Negros na própria cidade de Wenceslau Braz (IBGE, 2014a; WENCESLAU 

BRAZ, 2010b). 

 

No início da década de 20, os primeiros habitantes chegaram à região buscando um local ideal 

para a construção de uma usina hidrelétrica. Em setembro de 1922, através de estudos e 

desapropriação da área, uma comissão do Ministério do Exército deu início à construção da 

barragem na Cachoeira dos Negros, pertencente em sociedade aos senhores Joaquim 
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Francisco da Costa, Manoel Rodrigues e a negros descendentes de escravos (IBGE, 2014a; 

WENCESLAU BRAZ, 2010b). 

 

Em 8 de dezembro de 1932, foi inaugurada oficialmente a Usina Hidrelétrica de Bicas do Meio, 

que, dois anos depois, seria visitada pelo então presidente Getúlio Vargas. O diretor Major Sílvio 

Lisboa da Cunha incentivou obras que levaram ao crescimento da cidade como Posto de Saúde 

e Escola. Em 1941, a usina ganhou o nome de REPI (Rede Elétrica Piquete-Itajubá), uma vez 

que fornecia energia para a região entre as cidades (IBGE, 2014a; WENCESLAU BRAZ, 

2010b). 

 

Em 1944, o bairro Bicas do Meio foi elevado à categoria de distrito de Itajubá, com uma 

população expressiva em função da população atraída com os serviços da Usina e com as 

obras de abertura da Estrada Federal (BR-459) que ligava Itajubá à Lorena (SP). Somente em 

1963 o distrito transformou-se em município e, em setembro de 1964, de acordo com a Lei 

3.187, passou a ser denominado de Wenceslau Braz, em homenagem ao estadista Wenceslau 

Braz Pereira Gomes (IBGE, 2014a; WENCESLAU BRAZ, 2010b). 

 

Abaixo são apresentadas algumas características gerais de Wenceslau Braz (IBGE, 2014b; 

WENCESLAU BRAZ, 2010a): 

 Aniversário: 1 de março de 1963; 

 Gentílico: Wenceslauense; 

 Municípios limítrofes: Delfim Moreira, Marmelópolis, Piranguçu, Itajubá e Campos do 

Jordão. 

 Distância até a capital do estado (MG): 471 km; 

 Localização: Latitude: 22°32’02”S e Longitude: 45°21’46” O; 

 População em 2010: 2.553 habitantes; 

 Área: 102,487 km²; 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 2010): 0,678. 

 

A Figura 6 apresenta um mapa esquemático da localização do município.  
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Figura 6. Mapa esquemático de localização de Wenceslau Braz-MG. 

 

2.4. Público Alvo 

De maneira geral, a mobilização social é dirigida a todos os municípios dos entes do Consórcio 

CIMASAS (Itajubá, São José do Alegre, Piranguinho, Piranguçu, Delfim Moreira e Wenceslau 

Braz). Contudo, a proposta também atingirá um público diverso, uma vez que as informações 

produzidas, serviços prestados e sua avaliação, processo e os eventos previstos durante a 

construção do plano serão divulgados por meio de páginas de internet e programas de rádio, 

dentre outros meios de comunicação.  

 

Deve-se garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade representados pelas 

organizações sociais, econômicas, profissionais, políticas e culturais, comunidade acadêmica, 

conselhos da cidade, de saúde, meio ambiente, educação e habitação, poder público – 

executivo e legislativo, além da comunidade do entorno, afetada pelos planos.  
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Prevê-se, também, a representação de todos os setores da prefeitura nas diversas atividades 

de elaboração do plano (meio ambiente, promoção social, obras, vigilância sanitária e 

epidemiológica, saúde, habitação, serviços urbanos, etc.), bem como instituições com interface 

com o tema, tais como os Conselhos Municipais da Cidade, de Saneamento, de Saúde, de 

Meio Ambiente, caso existam, da Câmara de Vereadores e do Ministério Público e de 

organizações da Sociedade Civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais e 

organizações não governamentais – ONGs, entre outros). 
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3. COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

Um Plano de Saneamento Básico não é um documento único e exclusivamente de caráter 

técnico, pois seu escopo deve considerar também o meio socioambiental e ter como estratégia 

a definição de metas sociais, além das técnicas convencionais. Nesse contexto, a inserção do 

enfoque socioambiental nos planos de mobilização visa ressaltar as melhorias nas condições 

habitacionais e ambientais propostas, buscando a repercussão positiva sobre a qualidade 

ambiental. Para isso, é fundamental o acompanhamento e compreensão, por parte da 

população, do processo de melhoria encadeado pelas ações propostas pelos planos de 

saneamento nos municípios. 

 

Os planos devem assegurar a participação das comunidades no processo de planejamento, 

fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico. A comunicação socioambiental, 

por sua vez, permite desenvolver nos cidadãos uma postura crítica diante das informações 

ambientais, incentivando-nos a tomadas de decisões e ações coletivas. 

 

Dessa forma, promove-se a educação sanitária e ambiental, visando à construção da 

consciência individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre a população e o meio 

ambiente. Não obstante, este plano de comunicação é estruturado de forma a atender as 

demandas de informação e sensibilização da população, abrangendo não só o caráter 

informativo, como também o comunitário, ao propor uma ferramenta de interlocução com a 

população, tendo como base os princípios de respeito e transparência nas ações e objetivos. 

Assim, qualquer ação a ser executava por meio dos planos deve incorporar tais valores.  

 

3.1.  Ferramentas comunicacionais 

As ferramentas de comunicação possuirão uma vertente sensibilizadora da importância da 

proteção ambiental, vinculada à preservação dos recursos hídricos, para consequente 

promoção da melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Desse modo, as estratégias de comunicação visam dar suporte às atividades de cunho 

socioambiental e devem ser apoiadas por ferramentas de divulgação adequadas, com 

conteúdo apropriado e linguagem clara, considerando o contexto social do público alvo. Para 
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tal, incentiva-se uma gestão participativa dos meios de comunicação dos municípios, 

identificando-se assim o sistema adequado de comunicação local e sua capacidade de difusão 

das informações e mobilização sobre os planos. 

 

As ferramentas deverão conter artes planejadas para que se crie uma identidade visual dos 

Planos Municipais e Regional de Saneamento Básico, a fim de sejam facilmente identificados 

pela comunidade. Para cada evento de divulgação e mobilização, fica definido que deve se 

constar a data, horário, local de encontro e pauta.  

 

Dentre os diversos canais estratégicos de comunicação, os principais a serem utilizados são 

descritos sucintamente na sequência.  

 

 Site da Prefeitura Municipal 3.1.1.

Considerado o principal veículo de comunicação dos planos, o site de cada prefeitura dos 

municípios abrangidos terá uma seção própria e específica dedicada aos planos de 

saneamento, sendo projetado para ser um canal contínuo de contato com o público.  

 

Em cada site serão disponibilizadas informações atualizadas sobre os Planos Municipais e 

Regional de Saneamento Básico, tais como estudos, convites, informes, notícias, dentre 

outros. Além disso, o site deverá conter uma descrição sucinta de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico, destacando seu objetivo geral e importância, além de abordar os quatro 

eixos do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas). 

 

De maneira geral, o sítio eletrônico deverá ser organizado, atualizado e reformulado se 

necessário, apresentando modelo estruturado com espaço reservado permanentemente para 

recebimento de formulário de críticas, comentários, sugestões dos trabalhos, etc, mediante 

cadastramento (nome, endereço de e-mail e telefone) para o retorno do contato. Neste caso, a 

prefeitura encaminhará as solicitações à equipe técnica responsável, que avaliará e responderá 

com as informações pertinentes. 
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Os produtos finais deverão ser disponibilizados em formato digital no site da prefeitura antes e 

após as devidas correções e/ou complementações.  

 

 Redes sociais 3.1.2.

As prefeituras dos municípios de Piranguinho, São José do Alegre e Wenceslau Braz 

disponibilizarão de suas páginas da mídia social do Facebook para a divulgação de notícias, 

informações e convites, transformando-se em um canal de diálogo para envolver a população 

abrangente dos planos.  

 

 Rádio  3.1.3.

Será prevista pela Prefeitura de Piranguinho a inserção de chamadas referentes a informações 

e convites do programa na Rádio Panorama FM 103,5, em horário destinado à prefeitura do 

município. 

 

 Jornal de circulação local 3.1.4.

A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira dispõe de publicações em jornal local, com intuito de 

divulgar a elaboração dos planos e a expectativa da participação popular em seus processos.  

 

 Avisos em locais públicos 3.1.5.

Com o intuito de atingir a comunidade local, identificando-se para isso seus costumes e 

dinâmica social, a Prefeitura Municipal de Piranguçu também realizará o comunicado de 

elaboração dos planos e chamadas para eventos na Igreja Matriz local, além de propor avisos 

nas escolas municipais. Dentre os meios, a Prefeitura Municipal de São José do Alegre 

também divulgará o plano através do alto falante de sua Igreja Matriz.   

 

 Linha direta 3.1.6.

A Prefeitura Municipal de Itajubá disponibilizará seu serviço de contato através do serviço 

gratuito “Fala Cidadão”, por meio do telefone 0800 035 1788.  Tal canal é oferecido pela 

prefeitura para que os cidadãos possam fazer reclamações e pedidos de serviços, objetivando 

proporcionar eficiência e agilidade aos cidadãos. O prazo de retorno das solicitações é de dez 
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dias úteis, sendo que todas as informações requisitadas deverão ser encaminhadas à equipe 

técnica responsável, que providenciará resposta e retornará para a prefeitura.  

 

 Eventos 3.1.7.

Os eventos, tais como de audiências públicas, são atividades realizadas para informar as 

etapas de desenvolvimento dos planos, além de integrar e sensibilizar a população para 

questões relacionadas ao saneamento básico e sua importância para a qualidade de vida.  

Serão confeccionados instrumentos impressos, tais como banners e folder, restritamente para 

utilização em audiências públicas.  

 

De forma a identificar e dar publicidade ao plano, os banners deverão ser dispostos 

principalmente na porta de entrada dos eventos a fim de caracterizar a audiência em questão. 

Os folders serão distribuídos em tais eventos e conterão um resumo sobre o Saneamento 

Básico e o plano. Por meio dessas ferramentas, procura-se levar informação abrangente com 

menor densidade de textos, mas com maior impacto visual.  
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4. METODOLOGIA 

A metodologia a ser utilizada para o Plano de Mobilização Social da elaboração, revisão e 

adequação final dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Regional de 

Saneamento Básico (PRSB) tem como critério fundamental o conceito da Comunicação 

Socioambiental, citada anteriormente, e, por isso, a comunidade local poderá participar e atuar 

como parceira das equipes responsáveis pela elaboração dos PMSB’s e do PRSB.  Desta 

maneira, tais planos serão desenvolvidos em conjunto e estarão de acordo com as 

necessidades e anseios da comunidade, o que acarretará na maior credibilidade dos mesmos. 

 

Partindo desta lógica, a metodologia aqui proposta para o Plano de Mobilização Social consiste 

basicamente em três etapas interligadas que atuam no decorrer do desenvolvimento de todo o 

Plano Municipal e Regional de Saneamento, uma vez que as ações e o resultado de cada uma 

delas são indispensáveis para a confecção dos planos.  As etapas as serem desenvolvidas 

são: 

 Etapa 1 – Planejamento das ações; 

 Etapa 2 – Execução e validação do Plano de Mobilização Social; 

 Etapa 3 – Audiência pública final para divulgação dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico e Plano Regional. 

 

4.1.  Etapa 1 – Planejamento das ações 

Essa etapa consiste basicamente na seleção do público alvo das ações informativas previstas. 

Deverão ser identificados os Conselhos Municipais de cada cidade que irão participar das 

reuniões de trabalho e eventos previstos. Também serão definidas as instituições que irão 

compor o coletivo de entidades ambientalistas e entidades representativas de bairro que 

deverão ser convidadas para as ações comunicacionais com público específico. 

 

Também serão planejados o conteúdo, a estrutura e o formato dos sites a serem elaborados 

como ferramenta de comunicação direta com a comunidade, dentro do sítio eletrônico de cada 

prefeitura. As prefeituras, por sua vez, deverão providenciar, conforme citado anteriormente, as 

formas especificas de divulgação inerentes à realidade especifica de cada município. 
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Resultados previstos da Etapa: 

 Definição do público alvo específico – conselhos municipais, entidades, associações da 

sociedade civil e entidades representativas de bairro; 

 Elaboração dos sites dos Planos Municipais de Saneamento; 

 Definição das Ferramentas de Divulgação de cada Prefeitura; 

 Divulgação do Início dos trabalhos e canais de contado. 

 

4.2.  Etapa 2 – Execução e validação do Plano de Mobilização Social 

Essa etapa consiste na execução das ações previstas no Plano de Mobilização Social, tais 

como: audiência pública de lançamento do plano, audiências públicas no decorrer do 

desenvolvimento dos trabalhos. Todas as atividades previstas nessa fase estão atreladas às 

ações de elaboração, revisão e adequação dos PMSB’s e PRSB e aos componentes do 

saneamento básico, a saber: 

 Abastecimento de Água; 

 Esgotamento Sanitário; 

 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais; 

 Manejo dos Resíduos Sólidos. 

 

 Audiência Pública De Lançamento Dos Planos Municipais de Saneamento e Plano 4.2.1.

Regional de Saneamento 

A primeira ação comunicacional prevista é a audiência pública de lançamento dos Planos, a ser 

realizada em cada município onde serão desenvolvidos os trabalhos, em locais a serem 

definidos pelas respectivas prefeituras municipais. O objetivo destas audiências iniciais será 

primeiramente a apresentação da equipe executora dos trabalhos e as ações previstas para a 

elaboração, revisão e adequação dos PMSB’s e PRSB, além de apresentar os endereços dos 

sites de divulgação e as ferramentas de acompanhamento das ações. 

 

Essas apresentações deverão ocorrer em locais previamente determinados pelas prefeituras 

municipais de modo a atingir de forma ampla os públicos alvos específicos.  

 

Ações previstas da etapa: 
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 Contatar fóruns existentes no âmbito municipal e regional para a participação na 

audiência pública de lançamento dos trabalhos; 

 Contatar entidades e associações com ampla representatividade na esfera municipal e 

regional para a participação na audiência pública de lançamento dos trabalhos; 

 Executar as audiências previstas. 

 

 Primeira Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 4.2.2.

A primeira audiência de apresentação dos trabalhos deverá ocorrer após o término do Produto 

2 - Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, e tem como objetivo apresentar e assim 

validar esse diagnóstico e, se necessário, complementá-lo a partir da participação do público 

alvo específico. Essa ação ampliará o caráter participativo da elaboração, revisão e adequação 

dos PMSB’s e do PRSB. 

 

O conteúdo dessa audiência pública deverá ter como base o Produto 2 - Diagnóstico da 

situação da prestação dos serviços de saneamento básico e seus impactos nas condições de 

vida e no ambiente natural, caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade 

econômico-financeira e de endividamento de cada município. No entanto, o conteúdo de cada 

audiência pública deverá ser definido pela equipe executora do serviço e ter linguagem 

adequada a cada público específico. 

 

Ações previstas da etapa: 

 Contatar fóruns existentes no âmbito municipal e regional para a participação na 

primeira audiência pública de apresentação dos trabalhos; 

 Contatar entidades e associações com ampla representatividade na esfera municipal e 

regional para a participação na primeira audiência pública de apresentação dos 

trabalhos; 

 Selecionar conteúdo pertinente e elaborar as apresentações específicas para cada 

município. 

 Executar as audiências previstas. 
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 Segunda Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 4.2.3.

A segunda audiência pública de apresentação dos trabalhos deverá ocorrer após a finalização 

da etapa dos Prognósticos e alternativas para a universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Meta, e tem como objetivo apresentar os resultados e assim coletar as sugestões e 

opiniões dos presentes de modo a auxiliar a finalização dos trabalhos. Essa ação ampliará o 

caráter participativo da elaboração, revisão e adequação dos PMSB’s e do PRSB. 

 

O conteúdo dessas audiências públicas de apresentação dos trabalhos deverá ter como base o 

Produto 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Meta.  No entanto, conforme executado na audiência anterior, o conteúdo de cada 

audiência pública deverá ser definido pela equipe executora do serviço e ter linguagem 

adequada a cada público específico. 

 

Ações previstas da etapa: 

 Contatar fóruns existentes no âmbito municipal e regional para a participação na 

segunda audiência pública de apresentação dos trabalhos; 

 Contatar entidades e associações com ampla representatividade na esfera municipal e 

regional para a participação na segunda audiência pública de apresentação dos 

trabalhos; 

 Selecionar conteúdo pertinente e elaborar as apresentações específicas para cada 

município. 

 Executar as audiências previstas. 

 

 Terceira Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 4.2.4.

A terceira audiência pública de apresentação dos trabalhos deverá ocorrer após a finalização 

da etapa dos Programas, Projetos e Ações, Ações Emergenciais e de Contingência, e tem 

como objetivo apresentar os resultados e assim coletar as sugestões e opiniões dos presentes 

de modo a auxiliar a finalização dos trabalhos. Essa ação ampliará o caráter participativo da 

elaboração, revisão e adequação dos PMSB’s e do PRSB. 
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O conteúdo dessas audiências públicas de apresentação dos trabalhos deverá ter como base o 

Produto 4 - Programas, Projetos e Ações, Ações Emergenciais e de Contingência.  No entanto, 

conforme executado na audiência anterior, o conteúdo de cada audiência pública deverá ser 

definido pela equipe executora do serviço e ter linguagem adequada a cada público específico. 

 

Ações previstos da etapa: 

 Contatar fóruns existentes no âmbito municipal e regional para a participação na terceira 

audiência pública de apresentação dos trabalhos; 

 Contatar entidades e associações com ampla representatividade na esfera municipal e 

regional para a participação na terceira audiência pública de apresentação dos 

trabalhos; 

 Selecionar conteúdo pertinente e elaborar as apresentações específicas para cada 

município. 

 Executar as audiências previstas. 

 

 Quarta Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 4.2.5.

A quarta audiência pública de apresentação dos trabalhos deverá ocorrer após a finalização da 

etapa dos Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e 

Efetividade das Ações dos Planos, e tem como objetivo apresentar os resultados e assim 

coletar as sugestões e opiniões dos presentes de modo a auxiliar a finalização dos trabalhos. 

Essa ação ampliará o caráter participativo da elaboração, revisão e adequação dos PMSB’s e 

do PRSB. 

 

O conteúdo dessas audiências públicas de apresentação dos trabalhos deverá ter como base o 

Produto 5 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia 

e Efetividade das Ações dos Planos.  No entanto, conforme executado na audiência anterior, o 

conteúdo de cada audiência pública deverá ser definido pela equipe executora do serviço e ter 

linguagem adequada a cada público específico. 

 

Ações previstas da etapa: 

 Contatar fóruns existentes no âmbito municipal e regional para a participação na quarta 

audiência pública de apresentação dos trabalhos; 
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 Contatar entidades e associações com ampla representatividade na esfera municipal e 

regional para a participação na quarta audiência pública de apresentação dos trabalhos; 

 Selecionar conteúdo pertinente e elaborar as apresentações específicas para cada 

município. 

 Executar as audiências previstas. 

 

4.3.  Etapa 3 – Audiência Pública final para divulgação dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico e Plano Regional 

Após a elaboração, revisão e adequação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e do 

Plano Regional de Saneamento Básico de forma participativa deverá ser realizada as 

apresentações finais dos mesmos para conhecimento e validação da comunidade através de 

Audiência Pública, como estabelecido na Lei nº 11.445/2007.  

 

As audiências serão o espaço para a população conhecer e opinar sobre os planos 

apresentados, o que fornecerá elementos para validação ou avaliação dos planos propostos. 

Após a realização da Audiência Pública, o Grupo de Trabalho (UNIFEI / Prefeituras Municipais) 

deverá encaminhar ao Legislativo Municipal o Projeto de Lei que estabelece a Política 

Municipal de Saneamento Básico contendo os PMSB’s e PRSB, além da disponibilização dos 

planos para a comunidade, como rege a Lei nº 11.445/2007.  
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