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1. Introdução 

 
A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e tem como um dos 

princípios fundamentais, definido em seu Art. 2º, o controle social definido 

no art. 3°, inciso IV, como: 

“IV – Controle social: 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.” 

 

A Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação 

deve atender às necessidades das populações, a legislação, os interesses 

do município, da população, além das esferas Estaduais e Federais 

durante um período de 20 anos, tendo como objetivo promover a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade através da prestação de 

serviços públicos de saneamento básico, sendo de significativa 

importância a participação social durante o processo de sua elaboração 

e implementação. 

Visando a geração de uma estratégia que seja inclusiva e 

congruente com a realidade de Coqueiral, é garantida a contribuição 

participativa da população residente tanto na área urbana (sede 

municipal) quanto na área rural (distritos, assentamentos rurais, 

comunidades tradicionais, entre outros). 

De acordo com Toro e Werneck (1996), mobilizar é convocar 

vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 

interpretação e um sentido também compartilhados, e a mobilização 

social é uma forma de construir na prática o projeto ético proposto na 

constituição brasileira: soberania, cidadania, dignidade da pessoa 

humana, valores do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Com 

esta finalidade, e buscando atender ao parágrafo 5º do Art. 19 da Lei 

Federal nº 11.445/2007, que assegura a “ampla divulgação das propostas 

dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, 

inclusive com realização de audiências públicas ou consultas públicas”, 

serão realizados eventos de mobilização social na fase de elaboração do 

Plano. Uma vez envolvida no processo, a comunidade se torna 
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consciente do Plano de Ações a ser executado pelos governantes, 

tornando-se um agente fiscalizador que exigirá a efetivação e 

cumprimento das ações propostas e dos prazos estabelecidos. 

De maneira sucinta a Estratégia de Mobilização, Participação 

Social e Comunicação, anteriormente denominada como Plano de 

Mobilização Social é apresentado com foco em responder as questões 

apresentadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Esquematização do Plano de Mobilização Social (Fonte: Termo 

de Referência - FUNASA 2012). 
 

 

 Nos termos de referência anteriores ao de 2018, a FUNASA buscava 

apresentar uma metodologia geral para os municípios atenderem ao Plano 

de Mobilização Social (PMS). Atualmente o termo de referência diz o 

seguinte: 

 

“Certamente o município tem a autonomia 

para decidir como atender à Diretriz 

Metodológica proposta nesse TR, que 

materializa os princípios legais e sistematiza os 

documentos técnicos produzidos pelo 

Governo Federal sobre o tema (da própria 

Funasa, da SNSA/MCidades, do MMA, etc.). 

Espera-se, portanto, que a proposta seja 
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adaptada para as características locais, 

sobretudo, segundo as formas de 

organização social da população e de 

distribuição territorial do município” (TR da 

Funasa, 2018). 

 

2. Objetivos 
 

 

Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação 

tem como objetivo promover e organizar a interação da comunidade 

na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município 

de Coqueiral. 

 
 

 

3. Área de abrangência 
 

 

A área de abrangência da presente estratégia, bem como do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, é o município de Coqueiral, em 

toda sua extensão, incluindo as populações urbana e rural, sendo esta 

última representada pelos moradores dos distritos, assentamentos rurais, 

aldeias e comunidades tradicionais. 

Com extensão territorial de 303 quilômetros quadrados, o 

município de Coqueiral está localizado na região sul de Minas Gerais, na 

micro-região do Baixo Sapucaí; faz divisa com os municípios de Boa 

Esperança, Santana da Vargem, Aguanil e Nepomuceno. Possui 9.472 

habitantes, de acordo com dados parciais divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Pesquisas e Estatística, no Censo/2007. Faz parte de 

Coqueiral, o Distrito de Frei Eustáquio, distante 9 quilômetros da sede 

municipal. A cidade fica a cerca de 270 quilômetros da capital mineira, 

Belo Horizonte, cujo principal acesso ao município é por via da Rodovia 

Fernão Dias (BR 381), em seguida pela BR 265. A altitude média do 

município é de 860 metros, sendo que a Praça D Pedro II, situa-se na 

atitude de 854 metros. A localização do município em relação aos limites 

do sul de minas pode ser observada na figura 2. 
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Figura 2 - Localização do município de Coqueiral (Amarelo) em relação 

ao limite sul do estado de Minas Gerais (Vermelho). 

 

Para os eventos setoriais foi considerado o setor urbano como a 

sede, com convites aos representantes de setores de mobilização e 

demais moradores das localidades rurais.  

No setor urbano, onde ocorreu a mobilização social, foram 

realizados 02 eventos setoriais, sendo eles: 

• Divulgação do PMSB e coleta de dados para diagnóstico; 

• Apresentação dos estudos elaborados e coleta de 

contribuições. 

Além desses dois eventos, foi realizada uma conferência 

municipal, no setor de mobilização urbano, com participação de dos 

Comitês, para apresentação do produto final do PMSB. 

 

4. Estratégias e ações de mobilização 
 

 

Serão apresentadas neste capítulo as diretrizes abordadas e 

acertadas em reuniões técnicas, para a mobilização e conscientização 

da comunidade sobre a importância da participação popular. 

O município foi setorizado em áreas urbanas (contemplando as 

sedes municipais) e áreas rurais (contemplando os distritos, 

assentamentos rurais, aldeias e comunidades tradicionais), sendo estes os 

elementos correspondentes para a elaboração do PMSB. Assim, foi 

esperado a participação efetiva da população na construção do PMSB, 
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por meio da estratégia a ser realizada na sede do município (Clube 

Coqueirense Flemnig Larsen) com participação da comunidade alvo. 

Para isso, foram estabelecidas as estratégias para a  participação 

efetiva da sociedade, sendo estas relacionadas na Figura 3 como 

Eventos Setoriais. 

 

 
 

Figura 3 - Fluxograma ilustrativo da diretriz metodológica da estratégia 

participativa para elaboração do PMSB (Funasa, 2018) 
 

 

 Os dois eventos setoriais ocorreram no momento 2 da elaboração do 

PMSB. A Funasa recomenda a realização de 2 (dois) eventos setoriais por 

SM, sendo o primeiro para apresentar, debater e pactuar os conteúdos do 

diagnóstico da situação atual dos serviços e dos seus impactos nas 

condições de vida da população e do prognóstico, que contempla a 

definição de metas para a universalização e do cenário de referência, 

visando a reestruturação dos serviços no município; e o segundo, para 

construir e pactuar as propostas de programas, projetos e ações do PMSB 

para resolver os problemas e suas causas indicados no diagnóstico e para 

atender aos objetivos e metas do prognóstico e medidas do cenário de 

referência escolhido para a reestruturação da gestão dos serviços de 

saneamento básico no município (Funasa, 2018). 
 

 

• Discussão preliminar na realidade atual do 

Saneamento Básico 

Ao iniciar os encontros no âmbito do saneamento é fundamental 

a abertura do espaço para a discussão da realidade do saneamento 

básico, que se dará por intermédio de reuniões dos Comitês de 
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Coordenação e de Execução. Neles serão apresentadas as estratégias 

de mobilização social, tendo como base as experiências anteriores da 

empresa executora. 

O espaço permitiu aos representantes dos segmentos sociais, 

empresarial, setores públicos, representantes dos órgãos Federal, 

Estadual e Municipal obterem informações sobre a elaboração do PMSB, 

bem como, manifestarem seus anseios, suas expectativas, as possíveis 

dificuldades e as informações necessárias para a execução do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Ainda, durante esses eventos e oficinas 

(reunião de acompanhamento) foram definidos os responsáveis pelo 

fornecimento das informações necessárias ao andamento dos trabalhos. 

• Identificação dos atores sociais parceiros para 

apoio 

A identificação dos atores sociais é mais uma das etapas para a 

realização do Plano de Mobilização Social, selecionar os atores parceiros 

na consecução do fornecimento dos dados referente ao município é de 

fundamental importância ao andamento do projeto, além de auxiliar na 

sua divulgação e execução. 

Durante a reunião preliminar com representantes da Prefeitura 

Municipal de Coqueiral foi efetivada a identificação dos agentes sociais 

(Presidentes de associações, de bairros, de sindicatos, representantes de 

entidades). Cabe destacar, que são voluntários de intenso convívio com 

a população local, de modo a mobilizá-los para os eventos e divulgar o 

projeto com o apoio da Prefeitura local. Esses representantes bem como 

técnicos foram convidados a participarem dos comitês. 

• Eventos Setoriais 

Ao longo do trabalho foram realizados dois eventos de 

Mobilização Social (Estratégia Participativa) em cada setor, que produziu 

informações específicas sobre a realidade do município, sendo assim um 

instrumento fundamental para tomada de decisões do PMSB. Além desses 

eventos foi realizada uma conferência municipal para apresentação do 

relatório final do PMSB. 

Os eventos foram realizados na área urbana (Clube Coqueirense 

Flemnig Larsen), convidando os representantes das áreas rurais (distritos, 

assentamentos rurais e comunidades tradicionais), conforme definição 

dos setores, apresentada anteriormente. 

As datas foram previamente definidas no 1° Oficina dos Comitês, 

no dia 28 de março de 2019. 
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4.1 Evento Setorial I – Apresentação do PMSB e Diagnóstico 

 
4.1.2 Objetivo 

Fornecer à população o conceito, a importância e o processo de 

execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, destacando a 

significativa participação social neste projeto, e coletar, por meio de 

questionário, sua percepção em relação ao tema para composição do 

diagnóstico. 

Informar à população que, embora toda intervenção vise a 

melhoria na qualidade de vida de todos, poderão existir alguns aspectos 

adversos, alheios à vontade e limitadas a legislação. Tais aspectos podem 

atingir uma pequena parcela da população ou sua totalidade, como 

por exemplo desapropriações, possível aumento tarifário, corte 

temporário do abastecimento de água, entre outros. 

4.1.2 Atividades preparatórias 

• Preparação do material de apresentação por parte da 

empresa; 

• Preparação do material para divulgação; 

• Preparação dos questionários e formulários de pesquisa e 

opinião; 

• Definição do Local, data e hora dos eventos; 

• Divulgação por meio impresso e digital, como cartazes, rede 

sociais e carro de som. 

4.1.3 Programação 

O primeiro evento setorial foi desenvolvido de acordo com as 

etapas a seguir: 

I. Abertura do Evento com palavra aos representantes 

políticos e sociais presentes (5 min); 

II. Aplicação de questionário simples para avaliar o 

conhecimento prévio dos moradores em relação ao tema 

saneamento básico e suas vertentes (20 min); 

III. Apresentação didática do PMSB (40 min); 

IV. Abertura para perguntas, sugestões e manifestação sobre a 

situação do saneamento no município (20 min); 

V. Encerramento com palavra dos representantes políticos e 

sociais presentes (5 min). 
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4.1.4 Resultados esperados 

Transmitir para a população um conhecimento mínimo sobre o 

Plano de Saneamento Básico e suas vertentes; esclarecendo, também, 

como o projeto será executado e coletando sua percepção e opinião 

sobre o assunto. 

Para a obtenção de um resultado eficaz, foi necessário que 

relevante parcela da sociedade fosse mobilizada e informada da 

importância da participação social nos eventos, tanto na divulgação 

quanto na coleta de informações a serem realizados. 

4.2 Evento Setorial II – Apresentação dos estudos e coleta 

de contribuições 
 

4.2.1 Objetivo 

Informar a comunidade da atual situação do sistema de 

saneamento básico do município. 

Obter contribuições desta para a Versão Preliminar do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Considerando as percepções sociais e 

conhecimento a respeito do Saneamento; as características locais e a 

realidade prática das condições econômico-sociais e culturais; a 

realidade prática local das condições de saneamento e saúde em 

complemento às informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos 

prestadores de serviços e as formas de organização social da 

comunidade local. 

4.2.2 Atividades preparatórias 

• Preparação do material de apresentação por parte da 

empresa; 

• Preparação do material para divulgação; 

• Preparação dos questionários e formulários de pesquisa e 

opinião; 

• Definição do Local, data e hora das mobilizações; 

• Divulgação por meio impresso e digital, como cartazes, rede 

sociais e carro de som. 

4.2.3 Programação 

I. Abertura do Evento com palavra aos representantes 

políticos e sociais presentes (15 min); 

II. Apresentação sucinta dos produtos elaborados para 
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composição do Plano (30 min); 

III. Aplicação de questionário para avaliar a percepção da 

população em relação às metas e ações propostas; 

IV. Abertura para perguntas, sugestões e manifestação sobre o 

conteúdo apresentado (20 min); 

V. Encerramento com palavra dos representantes políticos e 

sociais presentes (10 min). 

4.2.4 Resultados esperados 

A compreensão das medidas propostas, manifestação sobre elas, 

de modo que seja possível avaliar se os estudos elaborados vão ao 

encontro dos anseios da sociedade em geral. 

 

4.3 Audiência Pública – Relatório Final PMSB 

Foi realizada na sede urbana do município uma Audiência que 

atendeu os comitês com abertura para o público de todo o território 

municipal, com o objetivo de apresentar o produto final do projeto: Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 
 

4.3.1 Objetivo 

Apresentar o produto final dos trabalhos e informar aos habitantes 

sobre as obrigações que estão sendo atribuídas à sociedade e aos 

governantes no PMSB para que as mesmas conheçam o referido 

instrumento de gestão e estejam aptas a colaborar para a efetivação das 

metas e para acompanhar e propor melhorias aos governantes. 

4.3.2 Atividades preparatórias 

• Preparação do material de apresentação; 

• Preparação do material para divulgação na sede e nas 

localidades rurais; 

• Definição do local, data e hora da mobilização; 

• Divulgação por cartazes, faixas, carros de som e convites. 

4.3.3 Programação 

I. Abertura do Evento com composição da mesa e palestra de 

representante do município sobre o projeto e sua 

importância à administração municipal e à população (20 

min); 

II. Apresentação sucinta do produto final abordando todos os 

produtos elaborados e dando atenção especial às 

informações diretamente ligadas à população (30 min); 

III. Organização e abertura para manifestação popular sobre o 
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produto apresentado (30 min); 

IV. Palavras finais de representante do município e 

encerramento do evento e do processo de elaboração do 

Plano (10 min). 

4.3.4 Resultados esperados 

Além de levar a conhecimento da sociedade o produto 

elaborado, espera-se que a população: 

I. Esteja ciente do que foi planejado para ter condições e 

colaborar com seus governantes a execução do PMSB; 

II. Conheça seus deveres e direitos em relação ao Plano de 

Saneamento Básico; e 

III. Aprovem e façam complementações nas ações 

propostas no PMSB. 

4.4 Modo de divulgação e apresentação dos eventos 

de mobilização 

Conforme as características técnicas e sociais do local com as 

necessidades para implementação de uma estratégia participativa 

adequada, serão definidos junto ao comitê executivo as formas de 

divulgação, levando em conta tamanho do município e os meios mais 

efetivos: 

• Panfletos; 

• Carro de som; 

• Redes Sociais. 

Verificaram-se meios de comunicação diferenciados, mantendo 

uma característica que chame a atenção da população sobre a 

importância do PMSB. Cada estratégia de divulgação será descrita a 

seguir. 

4.4.1 Faixas e cartazes 

Os cartazes e Panfletos foram utilizados como informativos dos 

locais, datas, tema e horários das reuniões de mobilização social (Evento 

Setorial), e foram distribuídos em locais estratégicos de grande circulação 

de pessoas. 

4.4.2 Carro de som 

Foi divulgado na região central e nos bairros do município, carro 

(ou Bicicleta) de som informando os locais, tema, datas e horários das 

reuniões de mobilização social e Audiência Pública. 
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5. Resultados da 1° Reunião de 

Acompanhamento 

 

A reunião ocorreu no dia 28/03/2019, quinta-feira, no clube Flemming 

Larsen, que está localizado na Praça Sete de Setembro, 61, no município de 

Coqueiral – MG.  Teve início às 14h11min e término às 15h35min. A lista de 

presença pode ser observada na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 – Lista de Presença da 1° Reunião de Acompanhamentos dos 

Comitês 

 

O coordenador geral do PMSB, Sr. Márcio Correa Garcia Júnior e o 

engenheiro ambiental e sanitarista Mateus Barreto Flausino (Representante 

da 3TC Consultoria Ambiental) e conduziram a reunião de 

acompanhamento (Figura 5). 
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Figura 5 – 1° Reunião de acompanhamento do PMSB do Município de 

Coqueiral em 28/03/2019. 

 

Foram abordadas quatro pautas principais, que seguem abaixo com 

os seus respectivos desdobramentos:  

 

• Elaboração do Regimento Interno do Comitê de Coordenação 

conforme Anexo 1 – TR FUNASA, 2018. 

Algumas alterações foram discutidas e aprovadas, bem como a 

necessidade de um secretário para auxiliar nas demandas do PMSB.  

 

• Discussão da Agenda de Eventos para Aprovação. 

A agenda de eventos ficou definida segundo o quadro abaixo: 
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Quadro I. Agenda de Eventos 

Evento Data Descrição 

Chamamento da 

População 
24/04/2019 

Evento aberto à população 

urbana e rural 

2ª Oficina 22/05/2019 Diagnóstico PSMB 

1º Evento Setorial 22/05/2019 - 

3ª Oficina  12/07/2019 Prognóstico PSMB 

2º Evento Setorial 12/07/2019 - 

4ª Oficina 16/08/2019 Planejamento Audiência Pública 

Audiência Pública 02/09/2019 - 

 

• Discussão sobre a Estratégia Participativa 

Definiu-se como possíveis meios de comunicação a utilização de 

cartazes em locais estratégicos da cidade, bem como o uso de 

propaganda em carro ou moto de som. Em relação aos panfletos, foi 

mencionado sobre enviá-los juntamente com a conta de água (SAAE) e 

com as contas da Associação dos Comerciantes, visto que, dessa forma, há 

menor geração de resíduos nas ruas e uma maior chance de a população 

ter acesso às informações contidas no panfleto. Além disso, fazer uso das 

mídias sociais, criando páginas e publicações impulsionadas. Por último, foi 

solicitado que as artes passem por uma avaliação do comitê antes de 

serem divulgadas. 

  

• Decisão do Evento, local e hora do Chamamento da 

População 

O engenheiro civil Antônio Filho se dispôs a palestrar sobre o tema 

“Tratamento de Água” e fazer uma abordagem sobre “Saneamento 

Básico” no dia 24/04/2019, no período da noite no clube Flemming Larsen. 

Foi sugerido que este evento conte como pontuação extra para alunos do 

ensino fundamental e médio, como forma de incentivar a participação. O 

horário da noite foi escolhido para que haja possibilidade de toda a 

população participar. 

A data de 24/04/2019 foi escolhida levando em consideração que no 

dia seguinte haverá recolhimento de resíduo eletrônico em pontos 

específicos da cidade de Coqueiral, portanto esse recolhimento pode ser 

abordado na palestra implicando em um maior volume de resíduo 

coletado.  
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6. Resultados do Chamamento da População 

 

O evento ocorreu no dia 24 /04 /2019, quarta-feira, na Escola Estadual 

Padre Anchieta, que está localizada na Rua Getúlio Vargas, 167, Centro, no 

município de Coqueiral – MG.  Teve início às 19h08min e término às 

21h00min. O evento contou com a presença de representantes da 

prefeitura, da empresa Preserva Jr. e da empresa 3TC Consultoria 

Ambiental. Além disso, também estavam presentes professores e alunos da 

escola, juntamente com moradores da zona urbana. Não foi identificada a 

presença da população da zona rural da cidade de Coqueiral, MG.  

No total, participaram do evento 73 pessoas (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6 – Lista de presença no evento de chamamento da população para 

comunicar a decisão do município de elaboração do PMSB. 

 

As atividades se dividiram em duas etapas, sendo a primeira uma 

palestra introdutória e a segunda uma palestra acerca do tema tratamento 

de água. A introdução foi dada pelo secretário de meio ambiente e 
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coordenador geral do PMSB, Márcio Correa Garcia Júnior, o qual abordou 

os seguintes assuntos: 

 

• O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Prazos para elaboração do PSMB; 

• Eixos do Saneamento Básico: água, esgoto, resíduo, drenagem 

pluvial; 

• Etapas da elaboração do PMSB; 

• Agenda dos eventos, evidenciando a Audiência Pública. 

No segundo momento, o engenheiro civil Antônio Souza de Jesus Filho 

ministrou a palestra intitulada “Tratamento de Água em ETA Convencional 

com Captação em Manancial Superficial”. Além da palestra, foi realizada 

uma simulação da etapa de clarificação, com o uso do coagulante sulfato 

de alumínio em uma Estação de Tratamento de Água. Também foi feito um 

teste de cloro residual livre, explicando a importância do mesmo (Figura 7).  

 

 
Figura 7 – Palestra do engenheiro civil Antônio Souza de Jesus Filho intitulada 

“Tratamento de Água em ETA Convencional com Captação em Manancial 

Superficial”. 

 
 

7. Resultados do 1° Evento Setorial  
 

 

O evento ocorreu no dia 22/05/2019, quarta-feira, no clube Flemming 

Larsen, localizado na Praça Sete de Setembro, 61, no município de 

Coqueiral – MG.  Teve início às 19h00min e término às 19h55min. 

Contou com a presença de representantes da Prefeitura, da empresa 

Preserva Jr. e da empresa 3TC Consultoria Ambiental. Além disso, também 

estavam presentes professores e alunos da Escola Estadual Padre Anchieta, 

juntamente com moradores da zona urbana. Não foi identificada a 

presença de moradores da zona rural da cidade de Coqueiral, MG.  

No total, participaram do evento 138 pessoas (Figura 8). 
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Figura 8 – Lista de Presença do 1° Evento Setorial (Coqueiral, 2019). 

 

Também foi disponibilizado um questionário a ser respondido durante 

o evento (Figura 9).  

 

 
Figura 9 – Questionário apresentado para coleta de informações da 

percepção da população em relação ao Saneamento Básico do município 

de Coqueiral. 
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As atividades envolveram apresentação do Diagnóstico do Plano 

Municipal de Saneamento Básico pela coordenadoria de projetos da 

empresa Preserva Jr. Inicialmente foi feita uma introdução pelo secretário 

de meio ambiente, Márcio Correa Garcia Júnior, e em seguida os membros 

da empresa apresentaram o diagnóstico com o auxílio de slides. Foram 

abordados os seguintes tópicos: 

• O que é a Preserva Jr.; 

• O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Caracterização da cidade de Coqueiral; 

• Água e esgotamento sanitário: abastecimento de água pelo SAEE, 

tipos de captação de água, poços artesianos, tratamento de água, 

tratamento de efluentes; 

• Drenagem urbana de água pluvial; 

• Gestão de Resíduos Sólidos: geração de renda para catadores e 

logística reversa (Figura 10). 

 

Figura 10 – Imagens do 1° evento Setorial do PMSB de Coqueiral, 2019. 

 

Ao final da apresentação, foi posta uma mesa com comida e bebida 

para servir aos presentes no evento.   
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8. Resultados do 2° Reunião de 

Acompanhamento  

 

O evento ocorreu no dia 22/05/2019, quarta-feira, na Associação 

Comercial, no município de Coqueiral – MG. Contou com a presença de 

integrantes do comitê, representantes da empresa Preserva Jr. e da 

empresa 3TC Consultoria Ambiental (Figura 11).  

 

 
Figura 11 – 2° Reunião de acompanhamento da elaboração do PMSB de 

Coqueira, 2019. 

 

As pautas que constituíram as discussões seguem abaixo: 

 

• Fiscalização do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto): a 

empresa é a responsável pela prestação dos serviços 

relacionados ao abastecimento de água e esgoto no 

município de Coqueiral. Foi levantada a necessidade de 

mudança da agência de fiscalização desses serviços, visto que 

a atual não está atendendo às exigências. Já houve o contato 

com outra agência e agora serão avaliadas as possibilidades e 

também cobranças à atual contratada. 
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• Avaliação das sugestões deixadas nas caixas de comunicação 

espalhadas pela cidade (Prefeitura e pronto socorro): foram 

lidas e discutidas todas as sugestões/demandas deixadas pela 

população. De forma geral, os assuntos presentes nesse 

material foram: 

 

o Ausência de drenagem pluvial, em função da falta de 

bocas de lobo; 

o Necessidade de divulgar melhor como as eco fossas 

funcionam; 

o Necessidade de adequação e/ou mudança da agência 

de fiscalização dos serviços do SAAE; 

o Relato de entupimento das redes d esgotamento 

sanitário; 

o Queixas sobre limpeza urbana, esgotamento sanitário e 

mau cheiro; 

o Necessidade da coleta dos resíduos orgânicos; 

o Educação ambiental nas escolas e conscientização a 

população sobre as temáticas relacionadas ao 

saneamento; 

o Necessidade de mudança da postura dos moradores 

frente ao saneamento básico; 

o Pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos; 

o Revisão dos dias de coleta dos materiais recicláveis no 

município; 

o Queixas sobre o serviço desempenhado pelos garis, 

presença de cachorros mexendo no lixo e sujeira; 

o Vazamento de chorume no ato de coleta dos resíduos; 

o Sugestão de um possível desconto na conta de água 

para aqueles que participarem da coleta seletiva; 

o Necessidade de ocorrer a troca de hidrômetros (têm 

tempo de vida útil); 

o Distribuição de informativos para a população rural; 

o Relato de presença de esgoto a céu aberto, 

provavelmente fruto de uma ligação clandestina; 

o Dúvidas sobre a presença de agrotóxicos na água. 

 

9. Resultados do 2° Evento Setorial 
 

O evento ocorreu no dia 20 de agosto de 2019, terça-feira, com início 

às 18:30, no clube Flemming Larsen, localizado na Praça Sete de Setembro, 

61, no município de Coqueiral – MG. O evento contou com a presença de 
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integrantes do comitê, representantes da empresa Preserva Jr. e da 

empresa 3TC Consultoria Ambiental.  

 

As pautas que constituíram as discussões seguem abaixo: 

 

• O secretário de meio ambiente Márcio Correa Garcia Júnior 

deu início às apresentações, fazendo uma contextualização do 

plano e atualizando os presentes quanto ao andamento do 

mesmo. 

 

• Thiago Marinho, representante da 3TC Consultoria Ambiental 

realizou uma apresentação sobre o levantamento econômico 

e social do município, com os dados levantados (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Imagens do 2° Evento Setorial com apresentação do diagnóstico 

Sócio-Economico pelo Diretor Geral da 3TC COnsultoria Ambiental, Dr. 

Thiago Marinho Alvarenga. 

 

• Mateus Barreto fez uma apresentação sobre as formas de 

divulgação das ações referentes ao plano, mostrando as mídias 

utilizadas e o processo de criação. 

 

• A Preserva Jr. – Projetos e Consultoria Ambiental e Sanitária 

trouxe à pauta o prognostico do Plano, contemplando os 

quatro eixos do saneamento básico. Além disso, houve a 
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apresentação da parte econômica quanto às receitas e 

despesas num horizonte de 20 anos. 

 

10. Resultados da 3° Reunião de 

Acompanhamento  

 

O evento ocorreu no dia 20 de agosto de 2019, terça-feira, no clube 

Flemming Larsen, localizado na Praça Sete de Setembro, 61, no município 

de Coqueiral – MG. O evento contou com a presença de integrantes do 

comitê, representantes da empresa Preserva Jr. e da empresa 3TC 

Consultoria Ambiental.  

 

As pautas que constituíram as discussões seguem abaixo: 

 

• Ampliação da Estação de Tratamento de Água: foi discutido a 

respeito das vazões levantadas e a condição dos hidrômetros 

da cidade, que são, de forma geral, muito antigos. Foi sugerido 

a verificação dos dados fornecidos pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE). 

 

• Na sequência, os quatro eixos do saneamento foram discutidos, 

com base no conteúdo apresentado no prognóstico do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Coqueiral, sendo: 

 

o Abastecimento de água potável: levantada a 

necessidade de inclusão de um engenheiro responsável 

no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), além da 

possibilidade de um procurador jurídico. Também foi 

questionado e discutido a necessidade de duas equipes 

distintas: uma para trabalhar com a questão da água e 

outra com esgoto. Além disso, a necessidade de uma 

lavanderia local na sede do SAAE, o que evita 

contaminações fora do ambiente de trabalho. Em alguns 

pontos da cidade são observadas queixas da população 

quanto à falta de pressão nos pontos de abastecimento. 

A última pauta, dentro desse eixo, foi a respeito do valor 

da tarifa mínima praticável no município. 

 

o Esgotamento sanitário: levantou-se a necessidade de 

construção de uma estação elevatória ou uma Estação 
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de Tratamento de Esgoto em um ponto específico do 

município, visando o melhor atendimento da população. 

 

o Drenagem de águas pluviais: levantou-se a necessidade 

de uma lei sobre uso e ocupação do solo quanto à 

permeabilidade das águas pluviais. 

 

o Resíduos Sólidos: levantou-se a necessidade de, dentro 

do plano de ações e metas, estar a construção de uma 

Unidade de Triagem e Compostagem (UTC). Além disso, 

foi levantada a pauta de estudo sobre a viabilidade de 

construção de um aterro sanitário no município. 

 

• Estratégia participativa e Levantamento econômico e social: 

apresentação da forma de trabalho. Não houve dúvidas. 

 

11. Audiência Pública 
 

O evento ocorreu no dia 26 de setembro de 2019, quinta-feira, às 19 

horas, no Salão Nobre do Arco-Íris Tênis Clube, localizado na Rua Alagoas, 

01, Jardim Juliana, no município de Coqueiral – MG. O evento contou com 

a presença de representantes do poder executivo e legislativo, integrantes 

do comitê, representantes da empresa Preserva Jr. e da empresa 3TC – 

Assessoria Forense e Ambiental.  

Após a abertura do evento, feita pelo Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista Mateus Barreto, houve a composição da mesa, pronunciamento 

do Prefeito do município e início das pautas. 

As pautas que constituíram as discussões seguem abaixo: 

 

• Abordagem sobre saneamento básico: o que o compõem, leis 

relacionadas, eixos, participação da sociedade e horizonte de 

vigência. Essa etapa foi ministrada por Mateus Barreto. 

 

• Na sequência, a representante da Preserva Jr. – Projetos e 

Consultoria Ambiental e Sanitária, Larissa Costa, teve a palavra 

e expôs as três fases de elaboração do PMSB (diagnóstico, 

prognóstico e programa, projetos e ações) e como a Preserva 

Jr. Desenvolveu cada uma delas. 

 

• O Sr. Antônio Souza de Jesus Filho, Engenheiro Civil da Prefeitura 

e membro do Comitê Executivo deu seguimento às pautas, 

apresentando os objetivos e metas relacionados aos seguintes 
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eixos do saneamento: Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário. 

 

• O Sr. Márcio Corrêa Garcia Júnior abordou os objetivos e metas 

relacionados aos eixos de Limpeza Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. 

 

• Na sequência, houve a participação popular com os 

questionamentos e sugestões.  

 

• Considerações finais foram feitas, houve um intervalo com 

coffee break, enquanto a ata era impressa e na sequência os 

presentes assinaram a ata e o evento foi finalizado às 21 horas 

e 15 minutos. 

 

 

12. Estratégias de Divulgação 

 

Todas as formas de divulgação empregadas foram previamente 

autorizadas e escolhidas em parceria com o Comitê. A seleção delas se deu 

ao considerar o que era o mais indicado à realidade do município. 

 

A identidade visual foi criada com as cores da logo do Plano: verde, 

vermelho, azul e amarelo. Foi preestabelecido que o design seria baseado 

em formas geométricas, o que proporciona leveza e apelo ao público. 

 

CHAMAMENTO DA POPULAÇÃO: 

 

Para esse evento, a identidade visual se baseou nas figuras 

triangulares. As estratégias foram: 

• Confecção de cartazes e fixação em pontos estratégicos e de 

grande circulação de pessoal, como escolas e a Prefeitura; 

• Mensagem em carro de som: quatro horas de divulgação no 

município; 

• Postagens em redes sociais (Instagram e Facebook), com 

impulsionamento de cinco publicações, atingindo, assim, mais pessoas; 

• Distribuição de caixas de sugestões em pontos estratégicos de 

circulação de pessoas, como a Prefeitura e o Pronto Socorro; 

• Postagem pós evento, com o intuito de geração de interesse para 
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os próximos. 

 

 
Figura 13 – Cartazes dispostos em locais estratégicos e publicações em 

mídia social 

 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO 

 

 Foram dispostas caixas para recebimento de sugestões, reclamações 

e solicitações diversas como meio de obter a percepção da população em 

relação ao PMSB (Figura 14). 

 
Figura 14 – Caixas de Sugestão do PMSB de Coqueiral, 2019. 

 

PRIMEIRO EVENTO SETORIAL 
 

A identidade visual se manteve em figuras triangulares, com o intuito 
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de mostrar a ligação com o evento anterior. A divulgação foi concentrada 

em postagens nas redes sociais (Instagram e Facebook), com posts 

patrocinados, e também nas escolas, com a exposição do evento (Figura 

15). 

 

 
Figura 15 – Publicações em mídia social do 1° Evento Setorial. 

 

SEGUNDO EVENTO SETORIAL 
 

No segundo evento setorial a identidade visual foi criada por meio de 

retângulos. As cores utilizadas foram as mesmas da logo do PMSB (verde, 

vermelho, azul e amarelo). Quanto à divulgação, as estratégias foram: 

• Confecção, impressão e distribuição de 1.000 panfletos no 

município; 

• Circulação de carro de som com mensagem convidativa durante 

quatro horas; 

• Postagens em redes sociais (Instagram e Facebook), com 

impulsionamento de publicações, atingindo, assim, mais pessoas; 

• Criação de um destaque no Instagram com a divulgação de áudios 

informativos (Figuras 16, 17 e 18). 
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Figura 16 – Publicações no Instagram e Facebook do Segundo Evento. 
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Figura 17 – Publicações no Instagram de contagem regressiva no Instagram 

e Facebook. 

 

 
Figura 18 - Panfletos impressos para distribuição no município de Coqueiral 
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sobre o 2° Evento Setorial. 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Para o último evento previsto, a forma geométrica circular foi 

adotada, ainda nas cores da logo (verde, vermelho, azul e amarelo) (Figura 

19). As formas de divulgação adotadas para o evento seguem abaixo: 

• Confecção, impressão e distribuição de 1.000 panfletos no 

município; 

• Fixação de cartazes em pontos de grande circulação de pessoas; 

• Circulação de carro de som com mensagem convidativa durante 

quatro horas; 

• Postagens em redes sociais (Instagram e Facebook), com 

impulsionamento de publicações, atingindo, assim, mais pessoas. 

 

 
Figura 19 – Exemplos de Cartazes e postagens sobre a Audiência Pública. 

 

 

CONTEÚDOS EXTRAS 
 

Além da divulgação dos eventos, alguns conteúdos foram 

abordados, como a questão dos eixos que formam o saneamento básico. 

Além das publicações, destaques de stories também foram criados (Figura 

20). 
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Figura 20 - Postagens sobre os eixos do saneamento básico 
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13. Responsabilidade Técnica da Estratégia 

Participativa 

 

Esse documento foi elaborado por solicitação da Empresa Preserva 

Junior para compor Plano Municipal de Saneamento Básico de Coqueiral, 

MG. Contém trinta e cinco (36) laudas devidamente rubricadas com as 

assinaturas dos responsáveis no último tópico. 

 

 

_______________________________ 

Esp. Egislaine Aparecida Vieira 

Pedagoga especialista em Educação Ambiental 

3Tc Consultoria Ambiental 

 

 

________________________________ 

Dr. Thiago Marinho Alvarenga 

Biólogo e Assistente técnico 

3TC Consultoria Ambiental 


