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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do Plano de Comunicação e Mobilização Social para elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), referente ao município de Timóteo, 

integrante da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piracicaba – 

DO2, conforme contrato 22/2013, firmado em 01/11/2013 entre a ENGECORPS e o Instituto 

BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), e a ordem de serviço 01/2013 protocolada em 19/11/2013. 

Para a elaboração do plano municipal, serão considerados a lei federal nº 11.445 de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o termo de 

referência (TdR) do Ato Convocatório nº 16/2013 (Contrato de gestão ANA nº 072/2011 / 

Contrato de gestão IGAM nº 001/2011) para contratação dos serviços objeto desse contrato, a 

proposta técnica da ENGECORPS, as premissas e procedimentos resultantes da reunião inicial 

realizada no município de Timóteo, em 13 de novembro de 2013, entre o IBIO – AGB Doce, o 

CBH-PIRACICABA, os representantes dos municípios e a ENGECORPS, conforme Anexo I. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Produto 2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social é resultante da consecução das 

atividades desenvolvidas na Etapa I – Planejamento do Processo, configurando-se como um 

relatório parcial do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

O Plano aqui exposto corrobora com a diretriz de democratização adotada para a gestão de 

políticas públicas ditadas pela Constituição Federal de 1988 e reiterada nos documentos 

infraconstitucionais, o que inclui o Estatuto das Cidades (Lei 10257/2001), em seu art.1º que 

trata das diretrizes gerais e afirma literalmente no inciso II: “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”. Assim como as orientações da ANA e os organismos a ela vinculados 

que apontam as diretrizes de apoio a projetos com ônus participativo.  

O enfoque principal está relacionado com os procedimentos, estratégias de divulgação, 

mecanismos e metodologia a serem aplicados durante o processo de elaboração do PMSB. 

Para a proposição deste Plano, foi realizada uma reunião com os municípios que compõem o 

contrato 22/2013, no dia 13 de novembro em Timóteo, conforme Anexo I. As definições 

resultantes dessa reunião estão incorporadas neste Plano, sobretudo as comuns para todos os 

municípios.  

O município de Timóteo designa os Comitês de Coordenação e Executivo através do Decreto 

nº 4.522 de 31 de março de 2014 (Anexo V). A constituição dos Comitês de Coordenação 

(CC) e Executivo (CE), segundo Decreto nº 4.522, está apresentada nos Quadros 1.1 e 1.2, 

respectivamente. 

QUADRO 1.1 – FORMAÇÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO – MUNICÍPIO – TIMÓTEO 

Comitê de Coordenação 

Membro Cargo 

Marinho da Costa Teixeira Secretário Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e Serviços Urbanos 

José Washington Araújo Borges Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

Geraldo Silva Ferreira Secretário de Governo 

 

 

QUADRO 1.2 – FORMAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO – MUNICÍPIO – TIMÓTEO 

Comitê Executivo 

Componente Membro Cargo 

Água Juliana de Paula Severiano Miranda  Secretaria de Meio Ambiente, Trânsito e Serviços Urbanos 

Esgoto Guilherme Argolo Saliba  Secretaria de Meio Ambiente, Trânsito e Serviços Urbanos 

Drenagem Rosane Maria Silva Diniz  Secretaria de Planejamento 

Resíduos Sólidos Sebastião de Fátima Gomes  Secretaria de Meio Ambiente, Trânsito e Serviços Urbanos 

Mobilização Social Ivanil Vieira Guimarães  Chefe de Seção – Secretaria de Governo 

Comunicação Social Jakson Moreira Goulart  Secretário de Comunicação Social 
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Para a escolha dos delegados foram realizadas uma reunião de alinhamento no dia 23/04/2014 

e um seminário para eleição dos mesmos no dia 13/05/2014, conforme documentos 

constantes no Anexo VI. A constituição dos delegados, segundo eleição ocorrida no dia 

13/05/2014, está apresentada no Quadro 1.3 a seguir. 

QUADRO 1.3 – FORMAÇÃO DOS DELEGADOS – MUNICÍPIO – TIMÓTEO 

Delegados 

Segmento Sociedade Civil 

Membro Representação 

Artur Novaes Santana AAPT 

Cléria Maria de Oliveira Costa Bromélias 

Maria Petronilha Cardoso Quintão Novo Horizonte 

José Carlos de Paula APAC 

Claudiano Oliveira Silva Associação Ora Pro Nobis 

Paulo de Souza Eldorado 

Solange Pacheco Alvorada 

Angela Maria do Carmo Pastoral do Idoso 

Jacob Ricardo Ribeiro Souza Cruzeirinho 

José da Conceição Cirilo Alvorada 1 

Tarcísio Nereu de Araújo Timotinho 

Fernando Vinícius Amaral Fernandes Bromélias 

Sebastião Tomas Carvalho Ana Rita 

Jailma Soares AAPERD 

Afonso Carneiro Quintão Novo Horizonte 

Jânio Rodrigues Silva Quitandinha 

Djalma Miranda Filho Associação Ora Pro Nobis 

Karine Fernandes Martins Ferreira Delegada de Saúde – Ana Malaquias 

Marlene Rodrigues da Silva Batista Ana Malaquias (Centro Sul) 

Segmento Setor Empresarial 

Membro Representação 

Jeanny Keller Bragança COPASA 

José Almerindo Ribeiro COPASA 

Antônio Álvaro Ferreira de Carvalho Somar Prestação de Serviços Ltda 

Carlos Alberto de Aguiar EBA 

Segmento Conselhos Municipais 

Membro Representação 

Carlos Magno de Almeida CODEMA 

Edmilson Sperancini Conselho da APA Serra do Timóteo 

Andrea Torres Americano Conselho de Saúde 
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2. OBJETIVO 

O Plano de Comunicação e Mobilização Social tem como objetivo organizar um conjunto de 

diretrizes e ações que corroborem com o processo de participação e controle social no 

processo de elaboração do PMSB, realizado em parceria entre a ENGECORPS, IBIO – AGB 

Doce, CBH - PIRACICABA e o município. 

3. PROCEDIMENTOS 

As primeiras orientações indicadas na reunião de 13 de novembro consistem na identificação 

dos atores sociais e de representatividade que constituem com legitimidade, representantes 

para todos os componentes dos serviços de saneamento básico, quais sejam abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem 

e manejo de águas pluviais urbanas, na condição de delegados. 

No que concerne à definição do delegado, o mesmo é representante da sociedade civil, 

preferencialmente de oriundos de organizações já instituídas e reconhecidas (conselhos, 

associação de moradores, sindicatos, ONGs). Portanto, devem apresentar legitimidade nesse 

processo de representação e terão como função participar nas oficinas com perspectiva de se 

tornar um multiplicador do plano e do fomento de ideias que dele emanarem.   

Além disso, orientou-se quanto ao trato com lideranças já constituídas, pois estes já 

representam bases organizadas como: conselhos, clube de serviços, associações profissionais 

afetas à área etc. Orientou-se ainda que os delegados fossem devidamente instrumentalizados 

de todas as informações necessárias para qualificar sua representação. 

Será importante que além de identificar estas lideranças, que o município também organize 

seu território em setores de mobilização social, planejados de tal forma a promover efetividade 

à presença da comunidade. 

Os setores de mobilização social do município seguem listados a seguir: 

Sociedade Civil: 

 Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT); 

 Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Timóteo (APAC); 

 Associação Ora Pro Nobis; 

 Associação dos Amigos do Parque Estadual do Rio Doce (AAPERD); 

 Pastoral do Idoso; 

 Moradores em geral dos bairros: Ana Malaquias, Alvorada, Alvorada 1, Ana Rita, Bromélias, 

Cruzeirinho, Eldorado, Novo Horizonte, Quitandinha e Timotinho.  
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Setor Empresarial: 

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); 

 Somar Prestação de Serviços Ltda; 

 Escola Batista de Acesita (EBA). 

Conselhos Municipais: 

 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA); 

 Conselho da APA Serra do Timóteo; 

 Conselho de Saúde. 

3.1 MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Para se estabelecer um canal de comunicação social, o município deve: 

 Conhecer os mecanismos usualmente utilizados pelo governo local para a socialização de 

informações com as lideranças sociais, assim como com a sociedade em geral; 

 Analisar a possibilidade de inserção das informações básicas do PMSB na mídia local, como 

em programas de rádio, TV e jornais, bem como a distribuição de faixas, cartazes e folders 

para a população; 

 Identificar os sujeitos que poderão compor o campo de diálogo, tais como: associação de 

engenharia, conselhos gestores (desenvolvimento urbano, meio-ambiente etc.), técnicos 

vinculados áreas afins. 

Além dessas atividades o município também poderá atuar com segmentos específicos com 

ações de educação ambiental. Dentre elas destacam-se:  

 Discutir com as escolas uma proposta de educação ambiental; 

 Buscar apoio, caso seja possível, em universidades que tenham cursos afetos à área. 

Os modelos de mecanismos para a comunicação social seguem no Anexo IV deste relatório, 

mas ressalta-se que o município pode adotar técnicas já utilizadas pelo mesmo. Conforme 

informado pelo Comitê de Coordenação, os mecanismos utilizados pelo município para 

socialização em geral são: site (www.facebook.com/prefeituradetimoteo), releases para 

imprensa regional, informações, panfletos, folders, cartazes, banners e convites (produção), 

spot em rádios, programas volante, outdoor, painel eletrônico e mídias reativas (TV’s, rádios e 

jornal). Além disso, foi fornecido pelo IBIO – AGB Doce material de mecanismos de 

comunicação para o município (Anexo VII). 

http://www.facebook.com/prefeituradetimoteo
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Os mecanismos de comunicação adotados pela prefeitura serão utilizados para a divulgação da 

Audiência Pública e ao longo da elaboração do PMSB a critério do município. 

Vale ressaltar que na página 2 do Anexo VIII são apresentados os critérios de utilização do 

brasão do município de acordo com a Secretaria de Comunicação Social, tais como: 

 O uso do brasão associado a setores não institucionais deverá ser objeto de avaliação da 

Comunicação Social. Quando autorizado, deverá seguir às recomendações; 

 As peças de divulgação promovidas em parceria ou com o apoio de outras entidades 

poderão utilizar o brasão do município desde que a participação das referidas entidades 

seja formalmente autorizada e ou aprovada em ata própria; 

 É vetado o uso do brasão institucional em peças produzidas por entidades que não 

mantenha qualquer tipo de prestação de serviços, parceria ou acordo de cooperação 

técnica, formalizados com o município. O mesmo vale para pessoas físicas; 

 Os órgãos envolvidos na promoção de tais ações, programas ou eventos deverão solicitar 

arquivos ou especificações do brasão institucional do município à Secretaria de 

Comunicação Social (comunicacaopmt@gmail.com); 

 Dúvidas quanto ao uso e aplicação do brasão institucional do município poderão ser 

esclarecidas por meio do telefone (31) 3847-4710 ou 3847-4720.  

3.2 MECANISMOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A perspectiva de participação que permeia a elaboração do PMSB tem como pressuposto a 

garantia do controle social durante todo o processo. Os modelos participativos de gestão 

primam pelo apoio à organização da sociedade civil numa perspectiva de ampliação do 

controle social. 

O processo participativo em projetos estruturantes como os da área de Saneamento Básico 

quais sejam, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, envolve grande 

contingente populacional e deve ser proposto tomando cuidados referentes tanto à criação de 

condições de aprimorar a mobilização em torno desse direito social, quanto aos cuidados de 

não incorrer em equívocos que dificultem a relação com a sociedade civil organizada. 

Alguns aspectos devem ser observados na proposição das práticas participativas: 

 Decisões devem estar firmadas em bom nível de conhecimento sobre o tema a ser 

deliberado; 

 Os diferentes atores sociais envolvidos devem estar munidos de informações que permitam 

balizar as decisões; 

mailto:comunicacaopmt@gmail.com
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 O processo de aprovação nas diferentes etapas da feitura do PMSB deve pautar-se por 

diretrizes gerais que garantam a qualidade das deliberações e da participação; 

 A organização da sociedade civil durante o planejamento deve servir de sustentação para 

atividades posteriores de controle social e processos educativos em torno de temas afetos à 

área.  

A consulta à comunidade prevista deve garantir eficiência e sustentabilidade nos projetos de 

desenvolvimento local, tendo a certeza de que os mesmos sejam ambientalmente, 

economicamente e socialmente adequados, bem como aprimorar a vitalidade da vida pública 

da comunidade na experiência de relação transparente e participativa.       

No Anexo III é apresentado o roteiro de atividades referentes à Mobilização e Comunicação 

Social feito pelo município. Neste anexo também se encontra a solicitação do local para os 

eventos a serem realizados durante a elaboração do PMSB.  

4. METODOLOGIAS 

Segundo determinado no Plano de Trabalho (Produto 1) e no TdR, deverão ser efetuadas duas 

reuniões de avaliação, quatro oficinas e uma audiência pública, sendo que a Reunião de 

Avaliação dos Produtos 1 e 2 ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2014, conforme Anexo II.  

(i) Reunião de Avaliação dos Produtos 1 e 2 – reunião com presença do CC, CE, IBIO - 

AGB Doce e ENGECORPS para análise e discussão da Minuta do Produto 2;  

(ii) Oficina nº 1 – com objetivo de informar a sociedade local, na figura dos CC, CE e 

delegados, sobre os resultados do Diagnóstico e acolher críticas e sugestões; 

(iii) Oficina nº 2 – para apresentar à sociedade local, na figura dos CC, CE e delegados, os 

objetivos e metas, elaborados de forma quantificáveis. Esses devem orientar a 

proposição dos programas, projetos e ações do PMSB nos quatro componentes do 

saneamento básico, na gestão e em temas transversais, tais como capacitação, 

educação ambiental e inclusão social. Por fim, a oficina tem o objetivo de acolher 

críticas e sugestões dos presentes; 

(iv) Oficina nº 3 – para apresentar à sociedade local, na figura dos CC, CE e delegados, a 

proposição dos programas, projetos e ações do Plano nos quatro componentes do 

saneamento básico e promover dinâmica para hierarquização das áreas e/ou 

programas de intervenção prioritários no município em um horizonte de 4 anos;  

(v) Reunião de Avaliação do Produto 6 – reunião com presença do CC, CE, IBIO - AGB 

Doce e ENGECORPS para análise e discussão da Minuta do Produto 6; 

(vi) Oficina nº 4 – para apresentar à sociedade local, na figura dos CC, CE e delegados, as 

alternativas de arranjo institucional propostas para o setor de saneamento, o sistema de 
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informações municipal de saneamento básico proposto, além dos indicadores 

selecionados para acompanhamento e monitoramento do PMSB; 

(vii) Audiência Pública – apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas – com o objetivo de 

consolidar o PMSB. 

A organização das oficinas e a audiência pública são de responsabilidade do CC/CE, com 

preparo do roteiro pela ENGECORPS, conforme indicado no TdR. 

4.1 OFICINAS  

4.1.1 Objetivo 

As oficinas têm por objetivo informar a sociedade, na figura dos CC, CE e delegados, a situação 

atual dos sistemas abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas existentes; bem 

como apresentar os objetivos e metas e programas, projetos e ações do PMSB, critérios para 

hierarquização das áreas e/ou programas prioritários e as alternativas de arranjo institucional 

propostas e indicadores selecionados para acompanhamento e monitoramento do PMSB. 

4.1.2 Resultados Esperados 

A contribuição dos presentes para eventuais ajustes julgados necessários no Diagnóstico, 

Prognóstico e Sistema de Monitoramento do PMSB. 

4.1.3 Local para Realização das Oficinas 

Os eventos serão realizados em espaço a ser providenciado pelo CC/CE, contando com os 

equipamentos multimídia necessários, prevendo-se um coffee-break.  

4.1.4 Formato 

As oficinas em tela podem ser desenvolvidas conforme sequência indicada a seguir: 

 Abertura da oficina, pelo CC/CE e IBIO – AGB Doce, explicando os motivos de realização 

da mesma bem como a agenda da realização das oficinas; 

 Apresentação dos participantes: IBIO – AGB Doce, ENGECORPS, CC/CE e delegados 

(quando presentes); 

 Caberá a ENGECORPS a organização da lista de presença (nome, e-mail, assinatura), o 

registro fotográfico e o registro das discussões em formato de ATA, a ser encaminhada 

posteriormente aos participantes; 

 Apresentação dos temas abordados, já definidos para cada oficina, pela ENGECORPS; 
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 Contribuição dos participantes para eventuais ajustes julgados necessários (a contribuição 

dos participantes poderá ser feita através de pequenos formulários preparados para este 

fim); 

 Coffee-break; 

 Encerramento. 

4.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA 

4.2.1 Objetivo 

Obter parecer final da sociedade para consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

quais sejam, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

4.2.2 Resultado Esperado 

Receber parecer da sociedade local sobre o PMSB. 

4.2.3 Divulgação 

 Definição e reserva do local, pelo CC/CE: 

Preferencialmente espaço autônomo da estrutura organizacional da prefeitura. Cinemas, 

teatros, salões de federações do comércio, indústria, costumam ser oportunos para este tipo de 

evento. 

 Concepção e Distribuição de Convites pelo CC/CE: 

(i)  Divulgação, na mídia local (jornais, rádio e TV) de anúncios da realização da Audiência 

Pública, informando local e data. Os anúncios precisam ser iniciados no máximo 

quinze dias antes da data do evento, perdurando até a véspera de realização do 

mesmo. 

(ii) Envio de convite por escrito às associações de bairro e às outras instâncias da sociedade 

organizada que venham a ser definidas pelo município. 

(iii) Utilização de contas de água como mídia para divulgação da Audiência Pública. 

 Realização de prévia da apresentação, pelo CC/CE.  

 Disponibilizar consulta da minuta do PMSB à população. 

4.2.4 Formato  

 Abertura do evento, por representantes a serem definidos pelo CC/CE, e também por 

representantes do IBIO – AGB Doce; 
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 Apresentação didática do PMSB usando recursos visuais, com projeção de textos e imagens, 

pela ENGECORPS; 

 Registro dos participantes da Audiência Pública, pela ENGECORPS: 

 Organização da lista de presença (nome, e-mail, assinatura), registro fotográfico e o 

registro das discussões em formato de ATA, a ser encaminhada posteriormente ao IBIO 

– AGB Doce e CC/CE; 

 Contribuição dos participantes para eventuais ajustes julgados necessários (a 

contribuição dos participantes poderá ser feita através de pequenos formulários 

preparados para este fim). 

 Encerramento. 

4.3 PRÉ-AGENDAMENTO DOS EVENTOS  

Segue no Quadro 4.1 o pré-agendamento das reuniões, oficinas e audiência pública previstas. 

QUADRO 4.1 - PRÉ-AGENDAMENTO DAS REUNIÕES, OFICINAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Produto/Evento Referência Data Objetivos principais 

Reunião Avaliação dos Produtos 1 e 2 25/02/2014 
Reunião de validação dos Produtos 1 e 2 com o 

CC/CE/IBIO - AGB Doce e ENGECORPS 

1ª Oficina 
Oficina do Diagnóstico 

Técnico-Participativo. 
25/03/2014 

Percepção dos técnicos no levantamento e atualização de 

informações e dados secundários e primários somada à 

percepção da sociedade por meio do diálogo. 

2ª Oficina 

Oficina dos Objetivos e Metas 

dos Serviços de Saneamento 

Básico 

27/05/2014 

Serão definidos coletivamente a partir de discussões os 

objetivos e metas, os quais devem ser elaborados de forma 

a serem quantificáveis e a orientar a proposição dos 

programas, projetos e ações do PMSB.  

3ª Oficina 

Oficina dos Programas, Projetos 

e Ações e Hierarquização das 

Áreas e/ou Programas de 

Intervenção Prioritários 

26/06/2014 

Promover dinâmica para hierarquização das áreas e/ou 

programas de intervenção prioritários no município em 

um horizonte de 4 anos. 

Reunião Avaliação do Produto 6 A definir 
Reunião de validação do Produto 6 com o CC/CE/IBIO - 

AGB Doce e ENGECORPS 

4ª Oficina 

Oficina das Alternativas 

institucionais da Gestão e 

Sistema de Informações 

Municipal de Saneamento 

Básico com Seleção de 

Indicadores para 

Monitoramento do PMSB 

A definir 

Serão discutidas as alternativas de arranjo institucional a 

serem propostas para o setor de saneamento, além da 

definição dos indicadores a serem selecionados para 

acompanhamento e monitoramento do PMSB. 

Audiência ou 

Consulta 

Pública 

Proposta do Plano Municipal 

Integrado de Saneamento 

Básico 

A definir 

Audiência ou consulta pública sob responsabilidade do 

CC/CE, com preparo do roteiro pela ENGECORPS, 

conforme indicado no TdR. 

Notas: 

1 – Até a presente data foram realizados os eventos até a 3ª Oficina, sendo que os próximos eventos não foram realizados a pedido do 

município por entenderem que precisam analisar os produtos. Quando as revisões forem encaminhadas à Engecorps, e feitas as correções 

necessárias, serão definidas as novas datas. 
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ANEXO I – REUNIÃO INICIAL, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO, RELATÓRIO E LISTA DE 

PARTICIPANTES 



-16- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 2 - Plano de Comunicação e Mobilização Social - Município: Timóteo 

Anexo I 

ENGECORPS 

1245-IBA-02-SA-RT-0002 

 

Período da Manhã 
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Período da Tarde 
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Relatório da Reunião de Partida 

Local – Timóteo MG - Parque Oikós 

Data – 13/11/13 

Participantes - Representantes dos municípios de: Coronel Fabriciano, Timóteo, Jaguaraçu e 

Marliéria. Representantes do IBIO, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Piracicaba, da Copasa 

e Engecorps. 

Objetivo – Apresentar o processo de elaboração do Plano de Saneamento Básico dos 

municípios e oferecer as informações referentes a todas as etapas e ao plano de mobilização 

social.  

Assuntos abordados – apresentação do Plano de trabalho e Plano de mobilização. 

Desenvolvimento da reunião  

A reunião teve início com uma saudação do presidente do CBH-Piracicaba, do diretor 

administrativo do IBIO e do coordenador adjunto da ENGECORPS. 

Em seguida houve uma apresentação da Proposta pelo eng. Octávio Macedo (Engecorps), que 

teve como conteúdo:  

 Linhas gerais do Plano 

 Principais momentos e atividades a serem desenvolvidas  

 Produtos contratados  

 Processo de coleta de dados  

 Orientação quanto às definições dos Comitês de Coordenação e Executivo 

 Agendamento das primeiras ações da coleta de dados 

No período da tarde, a reunião teve a tratativa dos conteúdos referentes ao processo de 

mobilização social, cujos temas tratados foram: 

 Principais pressupostos da participação social e mobilização 

 As atividades previstas no Edital sendo elas: Elaboração do plano de mobilização; realização 

das oficinas de diagnóstico, objetivos e metas, alternativas, além da audiência pública. 

Nesse momento foram debatidas e acordadas as atividades a serem desenvolvidas 

exclusivamente pelos municípios como a definição de delegados para as oficinas.  
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Sobre esse tema ficou acordado que:  

 A participação dos delegados nas oficinas será definida a partir de processo mobilizador 

anterior às oficinas, cujos indicados devem responder às diferentes regiões e organizações 

comunitárias, portanto o delegado deverá ser escolhido a partir de organizações 

representativas da sociedade civil;  

 Os municípios deverão ter escolhidos os comitês (coordenação e executivo) e delegados até 

a segunda quinzena de janeiro de 2014. 

Além disso, ficou definido que os municípios enviarão informações auxiliares no processo de 

mobilização a partir de um roteiro apresentado pela Engecorps.  

Outras atividades de participação podem ser desenvolvidas pelos municípios se assim o 

entenderem necessário.  

A proposição das datas das demais etapas ficou de ser apresentada com consonância com os 

períodos previstos na proposta. 
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ANEXO II – RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 

AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS 1 E 2, REGISTRO 

FOTOGRÁFICO E LISTA DE PARTICIPANTES 
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Relatório da Reunião de Avaliação dos Produtos 1 e 2 

Data: 25/02/2014 

Local: Prefeitura de Timóteo 

A reunião de avaliação dos produtos 1 e 2, que havia sido marcada para o Departamento de 

Meio Ambiente às 10h da manhã, foi realizada na Prefeitura Municipal de Timóteo às 17h30. 

Contou com a participação de representantes dos comitês executivo e de coordenação. 

A reunião teve início com uma breve apresentação dos presentes. Em seguida, a representante 

da ENGECORPS e coordenadora do contrato, Talita F. Silva, falou um pouco sobre a reunião 

de abertura do plano e os papéis a serem desempenhados por cada um dos atores que 

compõem o processo de construção do PMSB. 

Deu prosseguimento com uma explanação sobre o produto 1, focando no cronograma de 

atividades.  

Uma representante do comitê executivo, Juliana Miranda, justificou a ausência de retorno de 

pareceres sobre os produtos por parte do município devido a mudanças nos cargos da 

prefeitura e questionou sobre um novo prazo de entrega dessas avaliações. Ela informou 

algumas alterações na formação dos comitês que serão repassadas à ENGECORPS. Também 

pontuou a necessidade de afinar o cronograma de atividades proposto com a agenda de 

atividades da prefeitura municipal. O município ficou de confirmar até o dia 10/03 a realização 

da 1ª oficina, que está previamente marcada para o dia 25/03. 

Passou-se ao produto 2 e questões referentes à participação popular e vigilância social, com 

orientação da consultora em Comunicação Social da ENGECORPS, Eveline Souza Xavier. 

Ivanil, responsável pela mobilização social, se comprometeu a enviar as informações referentes 

a mobilização social no município até o dia 10/03 para a consultoria. 

A representante do IBIO – AGB Doce, Thais Vinhal, apresentou um fluxograma explicativo do 

processo de aprovação dos produtos focando a entrega dos pareceres do município e IBIO – 

AGB Doce em até 10 dias úteis. Esse fluxograma foi entregue aos presentes. Ficou combinado 

entre os participantes que os produtos 1 e 2 seriam avaliados pelo município que realizaria 

reunião entre os membros dos comitês, no dia 07/03, e enviaria seus pareceres ao IBIO – AGB 

Doce até o dia 10/03. 

Por fim, a coordenadora do contrato da ENGECORPS frisou a importância dos representantes 

do município lerem o produto 3, avaliarem e retornarem todas as correções, sugestões e 

informações que entenderem que devem ser acrescentadas ao diagnóstico antes da 1ª oficina.  

A ENGECORPS também entregou em mãos para os presentes um documento com resumo das 

atribuições de cada um dos atores envolvidos na construção do PMBS. 

A reunião foi encerrada com bom entendimento entre os participantes. 
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ANEXO III – ATIVIDADES REFERENTES À 

MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 

PREFEITURA DE TIMÓTEO 
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ANEXO IV – MECANISMOS PARA A 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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 Modelos para Cartazes: 
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 Modelos para Convites: 
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 Modelo para Crachá: 
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 Modelo de Folder: 

 

 

1. O que é o SaneamentoBásico?

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/07)
define SANEAMENTO BÁSICO como sendo o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

a. Abastecimento de água potável;

b. Esgotamento sanitário;

c. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

d. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

2. Qual a sua importância?

O saneamento básico é um instrumento de proteção ao
meio ambiente e à qualidade de vida no que tange à
proteção de doenças, ao bem estar público e a erradicação
de doenças como: disenteria amebiana, diarreia por vírus,
esquistossomose, entre outras, decorrentes da deficiência
ou inexistência de coleta e tratamento de esgotos e
abastecimento de água potável (OMS, 2007). Essas doenças
são evitáveis se houver investimento em saneamento e
ações preventivas.

Conforme estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS),
para cada R$ 1,00 investido em saneamento básico há uma
redução de cerca de R$ 4,00 a R$ 5,00 em gastos com saúde
pública (OMS/UNICEF, 2010). Esses investimentos seriam
especialmente benéficos para crianças pobres residentes
em comunidades carentes.

3. Alguns dados sobre o saneamento básico no Brasil:

No Brasil o índice de domicílios com saneamento adequado
é de 61,8%. Nas cidades com até 5 mil habitantes esse
índice é de 30,8%. Já nas cidades com mais de 500 mil
habitantes, o percentual é de 82,5% (IBGE, 2010).

Em 2009, dos 462 mil pacientes internados por infecções
gastrointestinais, 2.101 faleceram no hospital, com um
custo médio de R$ 350,00 por internação, decorrentes da
falta de coleta e tratamento de esgotos, abastecimento de
água potável e coleta de resíduos. As diarreias respondem
por mais de 50% das doenças relacionadas à falta de
saneamento básico, sendo responsáveis por mais de metade
dos gastos com esse tipo de enfermidade (DATASUS, 2009).
Com o acesso universal ao saneamento, haveria uma
redução de 25% no número de internações e de 65% na
mortalidade, ou seja, 1.277 vidas seriam salvas.

A falta de saneamento se reverte em um alto custo para a
saúde

interrupção e com qualidade, visando garantir a saúde da
população no Município.

O PMSB deve estar em conformidade com o Plano Diretor,
com os objetivos e as diretrizes do Plano Plurianual Anual
(PPA), e ser compatível e integrado com o Plano de Recursos
Hídricos, de Habitação, com a legislação ambiental, de saúde,
de educação, e com os demais planos relacionados ao espaço
urbano, a nível municipal, estadual e federal.

O PMSB é necessário para que o município tenha acesso a
recursos do poder público federal para obras de saneamento
básico.

7. Conteúdo do Plano:

O PMSB prevê o desenvolvimento das seguintes etapas de 
trabalho: 
 diagnóstico técnico-participativo dos serviços de 

saneamento básico; 
 prognóstico e alternativas para universalização dos serviços  

de saneamento básico; 
 programas, projetos e ações e hierarquização das áreas 

e/ou programas de intervenção prioritários; 
 plano de investimentos; 
 sistema de informação municipal de saneamento básico 

com seleção dos indicadores para monitoramento do 
PMSB.

8. Participação Social no Plano Municipal de Saneamento
Básico de Timóteo:

A participação dos diferentes segmentos da sociedade na
elaboração do Plano é um pré-requisito para sua aprovação.
No PMSB de Timóteo, a participação social acontecerá nos
seguintes eventos: 1ª OFICINA – Diagnóstico Técnico-
Participativo; 2ª OFICINA - Objetivos e Metas dos Serviços de
Saneamento Básico; 3ª OFICINA - Programas, Projetos e Ações
e Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção
Prioritários; 4ª OFICINA - Alternativas institucionais da Gestão
e Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico
com Seleção de Indicadores para Monitoramento do PMSB;
AUDIÊNCIA PÚBLICA – Proposta do Plano Municipal Integrado
de Saneamento Básico.

saúde pública no Brasil (FGV, 2010).

No Estado de Minas Gerais, dos 6.037.879 domicílios
particulares ocupados, 2,8% deles não tem acesso aos serviços
de saneamento básico. No Estado, o índice de domicílios com
acesso a abastecimento de água é de 86%, com atendimento
de rede de esgoto, 63,1%, e com coleta de resíduos, 87%. Os
dados de drenagem urbana ainda não estão disponíveis (IBGE,
2010).

4. O que significa levar os serviços de saneamento para
uma cidade?

Significa atender e levar à população 100% dos serviços de
abastecimento de água em qualidade e quantidade
satisfatórias; esgotamento sanitário – coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequada, desde as ligações até
o lançamento no meio ambiente; limpeza urbana e o manejo
dos resíduos sólidos coletados, tratados com soluções
ambientalmente apropriadas; drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas adequados à segurança da vida, do meio
ambiente e do patrimônio; e a melhoria contínua do
gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos
serviços.

5. A situação atual no campo das decisõesmunicipais:

Com a Lei de Saneamento (11.445/07 – Decreto 7.217/2010)
houve uma mudança na tomada de decisões para
investimentos no setor de saneamento, a necessidade da
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
Com o Plano é possível planejar a fase de projetos, obras e
operação dos sistemas de saneamento.

6. Objetivos do Plano Municipal de SaneamentoBásico:

O PMSB tem por objetivo promover a universalização dos
serviços; a qualidade de vida e do meio ambiente; a aplicação
mais eficiente dos recursos públicos; e estabelecer as
condições para a prestação dos quatro serviços de
saneamento básico para que cheguem a todo cidadão, sem
interrupção
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 Modelo de coleta de contribuições dos participantes das oficinas e audiência pública: 
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 Modelo de Lista de Presença: 
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 Modelo de Ofício Convite: 

 

Of. nº. __________

Assunto:
Convite para a Audiência Pública do PMSB de Timóteo.

Senhor XXXXX,

A Prefeitura Municipal de Timóteo está elaborando o Plano

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com o intuito de melhorar o

planejamento no setor de saneamento no Município e, para que isso ocorra, é

essencial a participação de toda a população.

Certos de que podemos contar com a sua presença, vimos através

deste convidá-lo (a) a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMSB, que

será realizada no dia XX de XXXXXX de 2014, às XXhXXmin, no XXXXX

XXXXXXX, localizado na Rua XXX XXXXX, nº XX, Baixo X – Timóteo –

MG, com a finalidade de apresentar o PMSB de Timóteo.

Ao ensejo, destacamos que a sua participação é muito valiosa para a

aprovação do Plano, e aproveitamos para renovar votos de elevada estima e

distinta consideração.

Atenciosamente,

_____________________________

Cleydson Domingues Drumond

Prefeito Municipal de Timóteo

(PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

Timóteo, ____ de _______________ de 2014.
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 Exemplos de Textos de Divulgação: 
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 Modelo para Faixa: 
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ANEXO V – DECRETO 4.522/2014 
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ANEXO VI – REUNIÃO DE ALINHAMENTO E 

SEMINÁRIO PARA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS 
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Relato da Reunião de Alinhamento em Timóteo 

Data: 23/04/2014 

Local: Prefeitura de Timóteo 

Atendendo a uma solicitação do município de Timóteo junto ao presidente do CBH Piracicaba, 

a consultora em comunicação social da ENGECORPS, Eveline Xavier, participou da reunião de 

alinhamento com os comitês de coordenação e executivo e o diretor técnico do IBIO – AGB 

Doce realizada na Prefeitura do município de Timóteo, no dia 23 de abril de 2014.  

A reunião realizada no período da manhã foi objetiva e foi convocada com a finalidade de que 

comitês e consultoria chegassem a um entendimento sobre as responsabilidades das partes, de 

acordo com o Termo de Referência – sobretudo no que diz respeito à mobilização social – e 

esclarecimento de algumas dúvidas concernentes ao processo de elaboração, avaliação e 

aprovação dos produtos. Foram levantadas questões sobre qual das partes deveria realizar a 

mobilização e se a consultoria estava comprometida com a revisão dos relatórios de acordo 

com os pontos levantados pelos comitês. 

Na ocasião, esclareceu-se o papel desempenhado pela ENGECORPS enquanto consultoria, 

inclusive com relação à mobilização. Uma vez que a mobilização social é uma cultura 

construída de maneira diversa em cada espaço e comunidade, a empresa entende que não se 

deve impor um modelo de mobilização, mas o poder público é quem deve observar os 

caminhos e espaços de mobilização já existentes no município e articulá-los de acordo com as 

demandas de elaboração do Plano, o papel da empresa é de orientadora nesse processo. Um 

dos membros do comitê ressaltou que o poder público municipal conta com equipe capacitada 

para realizar essas articulações. 

No que diz respeito ao cronograma de elaboração dos relatórios, bem como à revisão e 

aprovação, a consultora em comunicação assegurou que a ENGECORPS está comprometida 

em realizar as alterações cabíveis solicitadas pelos comitês, mas, diferentemente do que foi 

questionado pelos membros dos comitês, essas revisões não impedem a elaboração dos outros 

produtos. A consultora deixou claro que a ENGECORPS está empenhada em cumprir o 

cronograma proposto, visando o pleno atendimento dos objetivos finais do trabalho. 

Foi levantada novamente a proposta de realizar um seminário para eleger e pautar os 

delegados, representantes dos diversos segmentos da sociedade civil de Timóteo, sobre qual 

papel deveria ser desempenhado por eles ao longo do processo de elaboração do Plano. Assim 

como na 1ª Oficina realizada no dia 25/03/2014, o IBIO - AGB Doce e a representante da 

ENGECORPS mostraram-se de acordo com a realização desse evento e garantiram que a 

agência de bacia, bem como a consultoria estariam representadas no evento.  

Os membros dos comitês do município e também o IBIO - AGB Doce entenderam que seria 

importante a presença da coordenadora técnica do contrato pela ENGECORPS, Talita 

Filomena Silva, para esclarecimento das etapas do plano já realizadas, de informações técnicas 
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com as quais os delegados poderiam contribuir para o Plano e dúvidas com relação a 

elaboração dos produtos colocadas pelos comitês.  

O seminário ficou agendado para o dia 13 de maio de 2014, no município. Essa resolução foi 

satisfatória para todas as partes e surgiu como resposta à demanda dos comitês por eventos 

setoriais de elaboração do Plano, ficando acordado que este Seminário já contemplaria a 

presença da população em seus diversos segmentos como conselhos, associações, empresas e 

sociedade em geral. 

Esta reunião foi concluída com bom entendimento entre as partes.  
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Seminário para Eleição dos Delegados em Timóteo 

Data: 13/05/2014 

Local: Associação dos Aposentados - Timóteo 

Participantes: 74 presentes membros dos Comitês de Coordenação e Executivo do município, 

representantes do poder público (prefeito, vice-prefeito, presidenta da câmara municipal, 

vereadores, dentre outros) e representantes de conselhos, associações, empresas e da 

sociedade civil em geral. Além desses, também participaram da oficina o diretor técnico do 

IBIO – AGB Doce, o presidente do CBH Piracicaba e profissionais da ENGECORPS, totalizando 

78 presentes.  

Objetivo: Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico, seus objetivos, finalidades, 

etapas de elaboração, cronograma e papéis a serem desempenhados pelos atores envolvidos e 

eleição dos delegados representantes da sociedade civil. 

Desenvolvimento do seminário 

O evento teve início com a formação de uma mesa composta por representantes do poder 

público municipal, Sargento da Polícia Militar, representante da associação de catadores do 

município e o presidente do CBH Piracicaba. Em sua fala todos destacaram seu 

comprometimento com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento em Timóteo, a 

essencialidade dos serviços de saneamento para o município e a importância da participação 

popular. 

A mesa foi encerrada com a fala do prefeito e desfeita em seguida. Na sequência, os membros 

dos comitês de Coordenação e Executivo prepararam a pauta da reunião com os temas que 

seriam discutidos: seminário sobre o plano municipal de saneamento com ênfase no 

diagnóstico técnico-participativo e eleição dos delegados. Foi elaborado pelos comitês um 

regimento com o objetivo de orientar a eleição dos delegados. Esse regimento apresentou a 

quantidade de delegados a serem eleitos por segmento, sendo eles dos setores: Empresarial, 

Sociedade Civil e Conselhos Municipais. 

Foi dada a palavra ao diretor técnico do Instituto BioAtlântica – IBIO - AGB Doce, que 

explanou sobre o processo de licitação que elegeu a ENGECORPS como empresa consultora 

no processo de elaboração do PMSB dos municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano. Ele 

elogiou a mobilização que os comitês conseguiram realizar nesse primeiro momento e ressaltou 

a importância de um processo de elaboração participativo. 

A programação seguiu com uma apresentação da coordenadora técnica da ENGECORPS sobre 

o conteúdo do Plano, as quatro etapas de elaboração, produtos a serem entregues, oficinas e 

demais eventos a serem realizados, a etapa do plano em que o município se encontra, o papel 

dos comitês e dos delegados, contribuições que os delegados podem trazer e o cronograma de 

elaboração. 
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Concluída essa apresentação, foram eleitos os delegados representantes da sociedade civil, de 

acordo com o regimento proposto pelos comitês do município. Do setor sociedade civil foram 

eleitos 19 delegados, do setor empresarial foram eleitos 4 delegados e de conselhos municipais 

foram eleitos outros 3 delegados. Totalizando 26 delegados. 

Durante o seminário ficou evidenciado o interesse da população e do município em fazer um 

plano de saneamento participativo. A coordenadora técnica orientou os membros dos comitês 

do município a encaminharem aos delegados o Produto 3, em sua última versão, para que os 

delegados possam analisar o que já foi apresentado e quais informações poderão 

complementar. 

Também ficou acertado entre os membros dos comitês e foi informado aos delegados a data da 

próxima oficina do Plano a ser realizada no dia 27 de maio de 2014 no município, no mesmo 

local. Momento em que os delegados poderão trazer as contribuições para o diagnóstico e 

também fazer as contribuições relacionadas ao Produto 4.  

O seminário foi encerrado com resultados satisfatórios do ponto de vista da mobilização para o 

Plano e alinhamento entre as partes. 

Segue relação dos delegados eleitos: 

 

Eleição de delegados em Timóteo – MG (13/05/2014) 

Por segmento: 

Sociedade Civil: 

1) Artur Novaes Santana (AAPT) 

2) Cléria Maria de Oliveira Costa (Bromélias) / cleriamaria3@gmail.com  

3) Maria Petronilha Cardoso Quintão (Novo Horizonte) 

4) José Carlos de Paula (APAC) / jcapac@yahoo.com.br  

5) Claudiano Oliveira Silva (Associação Ora Pro Nobis) / geo.clau@hotmail.com 

6) Paulo de Souza (Eldorado) 

7) Solange Pacheco (Alvorada) 

8) Angela Maria do Carmo (Pastoral do Idoso) / angelamariadocarmo55@hotmail.com  

9) Jacob Ricardo Ribeiro Souza (Cruzeirinho) 

10) José da Conceição Cirilo (Alvorada 1) 

mailto:cleriamaria3@gmail.com
mailto:jcapac@yahoo.com.br
mailto:geo.clau@hotmail.com
mailto:angelamariadocarmo55@hotmail.com
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11) Tarcísio Nereu de Araújo (Timotinho) 

12) Fernando Vinícius Amaral Fernandes (Bromélias) / viniciusbim@live.com  

13) Sebastião Tomas Carvalho (Ana Rita) / isoartreciclar@gmail.com  

14) Jailma Soares (AAPERD) / aamigosdoperd@gmail.com  

15) Afonso Carneiro Quintão (Novo Horizonte) 

16) Jânio Rodrigues Silva (Quitandinha) 

17) Djalma Miranda Filho (Associação Ora Pro Nobis) / ora-pronobis@hotmail.com  

18) Karine Fernandes Martins Ferreira (Delegada de Saúde – Ana Malaquias) / 

kary.fmferreira@yahoo.com.br  

19) Marlene Rodrigues da Silva Batista (Ana Malaquias – Centro Sul) / 

rodriguesbatis@bol.com.br  

 

Setor Empresarial: 

1) Jeanny Keller Bragança (COPASA) 

jeanny.braganca@copasa.com.br /(31) 3848-7470 / (31) 9802-5317 

2) José Almerindo Ribeiro (COPASA) 

jose.ribeiro1@copasa.com.br / (31) 3849-3113 

3) Antônio Álvaro Ferreira de Carvalho (Somar Prestação de Serviços Ltda) 

antonioalvaroep@uol.com.br / (31) 9118-9074 

4) Carlos Alberto de Aguiar (EBA) 

carlosalbertodeaguiar@hotmail.com / (31) 8652-1200 

 

Conselhos Municipais: 

1) Carlos Magno de Almeida (CODEMA) 

Rua Paraná, 25-A, Timotinho 

magno3000@adv.oabmg.org.br / (31) 8611-5676 

 

mailto:viniciusbim@live.com
mailto:isoartreciclar@gmail.com
mailto:aamigosdoperd@gmail.com
mailto:ora-pronobis@hotmail.com
mailto:kary.fmferreira@yahoo.com.br
mailto:rodriguesbatis@bol.com.br
mailto:jeanny.braganca@copasa.com.br
mailto:jose.ribeiro1@copasa.com.br
mailto:antonioalvaroep@uol.com.br
mailto:carlosalbertodeaguiar@hotmail.com
mailto:magno3000@adv.oabmg.org.br
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2) Edmilson Sperancini (Conselho da APA Serra do Timóteo) 

Rua Manoel Samora, 07, Bromélias 

edsperancini@uol.com.br / (31) 3847-7775 / (31) 9966-0258 

3) Andrea Torres Americano (Conselho de Saúde) 

Rua Crisandália, 439, Primavera 

torres1704@gmail.com / (31) 8884-1339  

  

mailto:edsperancini@uol.com.br
mailto:torres1704@gmail.com
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ANEXO VII – MECANISMOS PARA A 

COMUNICAÇÃO SOCIAL CEDIDOS PELO IBIO - 

AGB DOCE 
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 Modelo para Cartaz: 
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 Modelo para Convite: 
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 Modelo de Folder: 
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 Modelo de Panfleto: 
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ANEXO VIII – PARECER IBIO – AGB DOCE /  

MUNICÍPIO 
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