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1 - APRESENTAÇÃO GERAL 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de forma conjunta, constituindo em um 

único instrumento, tem como objetivo atender aos dispositivos da Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) – Lei Federal nº 11.445/2007 e da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/2010. A Política e o Plano são condições 

essenciais para que o Município possa obter recursos do governo federal para 

investimentos em programas e projetos de saneamento básico, bem como planejar, 

desenvolver e implementar uma gestão eficiente. 

O Plano de Saneamento Básico (PMSB e PMGIRS) constitui-se como pilar central da 

gestão dos serviços de abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de 

esgoto, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. Desta forma, os trabalhos têm como objetivo o aperfeiçoamento do sistema 

de saneamento, indicando caminhos a serem seguidos para sua melhoria, 

implementação e universalização. 

Neste sentido, a MYR Projetos Sustentáveis (MYR), é a consultoria contratada pela 

Prefeitura Municipal de Patos de Minas para elaborar o Plano de Saneamento Básico 

(PMSB e PMGIRS) conforme as especificações e os produtos indicados no Termo de 

Referência – TDR, a saber: 

➢ Produto 1 – Plano de Trabalho  

➢ Produto 2 – Mobilização Social 

➢ Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

➢ Produto 4 – Prognóstico, Objetivo e Metas 

➢ Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

➢ Produto 6 – Monitoramento e Avaliação 

➢ Produto 7 – Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

➢ Produto 8 – Plano Municipal de Saneamento Básico 
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Este relatório corresponde ao Produto 2 – Plano de Mobilização Social, que se refere 

a 2ª etapa de construção do PMSB de Patos de Minas. 

O Plano de Mobilização Social tem como objetivo principal apresentar o planejamento 

e definições referente às várias ações que serão desenvolvidas ao longo do plano 

com foco na mobilização e comunicação social. Todas essas ações visam promover 

a sensibilização da sociedade quanto à relevância do PMSB, além de estimular a 

participação dos vários atores em todo o processo de elaboração. 
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 
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ELDORADO – PATOS DE MINAS/MG – CEP: 38700-900 

E-MAIL: gustavo@patosdeminas.mg.gov.br 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

EMPRESA: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA-EPP 

CNPJ: 05.945.444/0001-13 

RESPONSÁVEL: SERGIO MYSSIOR / MARINA GUIMARÃES PAES DE BARROS 
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RUA CENTAURO, Nº 231 / 6º ANDAR – B. SANTA LÚCIA – BELO 

HORIZONTE/MG – CEP: 30360-310 

E-MAIL: direcao@grupomyr.com.br  
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5 - INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal de 

1988 e definido pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 como o conjunto dos 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de (i) abastecimento de água; (ii) 

esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (iv) 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Um dos princípios da Lei nº. 

11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, é a 

universalização dos serviços de saneamento básico, para que todos tenham acesso 

ao abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficientes às suas 

necessidades, à coleta e tratamento adequado do esgoto e dos resíduos sólidos, e ao 

manejo correto das águas pluviais (TRATA BRASIL, 2012). 

Além da Lei nº 11.445/2007, o Decreto Federal nº 7.217/2010 é considerado o marco 

do processo de regulamentação da gestão do saneamento básico no país. Esses dois 

instrumentos juridicos determinam que todo e qualquer plano deverá ser construído 

por meio da participação social. Desta forma, para a construção do Plano Municipal 

de Saneamento Básico – PMSB de Patos de Minas serão estabelecidos as estratégias 

de mobilização e comunicação social.  

O planejamento, as estratégias de mobilização e o formato da comunicação social 

deverão sensibilizar toda a sociedade quanto a importância e relevância do plano, 

bem como estimular a participação em todo o processo de construção do PMSB. Todo 

esse formato determina o controle social, que tem como objetivo atender ao inciso IV, 

do art. 3º, da Lei Federal nº 11.445, de 2007. 

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; 

(BRASIL, 2007) 
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Para tanto o acesso à informação para a mobilização social passa a ser fundamental, 

além disso, precisam compartilhar visões, emoções e conhecimentos sobre a 

realidade das coisas à sua volta, gerando a reflexão e o debate para a mudança. 

(BRAGA e MAFRA, 2000, p.4, apud HENRIQUES et al., 2007, p. 22). A mobilização 

social é uma condição intrínseca e essencial para a participação social e a 

corresponsibilidade existe quando o público age por se sentir responsável pelo 

sucesso do projeto, entendendo sua participação como essencial ao todo. 

(HENRIQUES, 2007). 

Neste sentido, o Plano de Mobilização irá abranger os seguintes itens: 

➢ Formar instrumentos e mecanismos de divulgação e comunicação; 

➢ Estabelecer canais de comunicação para receber críticas e sugestões ao longo 

da construção do plano; 

➢ Constituir grupos de trabalho para o desenvolvimento de temas específicos; 

➢ Conceber eventos abertos à comunidade local; 

➢ Conceber e planejar a Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

➢ Criar formas de acompanhamento e participação no processo de elaboração 

do plano; 

➢ Elaborar proposta de coninuidade do controle social após a aprovação do 

PMSB. 

Ressalta-se que o Plano de Saneamento Básico de Patos de Minas contemplará os 

quatro componentes do saneamento básico, observadas as diretrizes, exigências e 

conteúdo estabelecidos pela Lei nº 11.445/2007, que compreende o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  
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Dessa forma, entendendo o PMSB como instrumento de gestão e planejamento da 

Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB, verifica-se a grande importância da 

ampla participação social e demais ações que possam envolver o maior número de 

interessados.   

 

Nesse contexto, três instrumentos são fundamentais ao protagonismo da sociedade 

para condução de uma gestão eficiente, a saber, a mobilização social, a educação 

ambiental e o controle social. Embora, teoricamente sejam conceitos específicos, 

na prática eles se integram no processo de promover no cidadão um olhar crítico para 

os aspectos que influenciam sua vida cotidiana, e, refletindo sobre os fatores 

ambientais, sociais, políticos e econômicos que originam o atual panorama do 

saneamento e dos resíduos sólidos, buscando atuar no seu enfrentamento. 

 

No âmbito deste Plano de Comunicação e Mobilização Social é preciso ressaltar que 

está coerente com a atual realidade mundial com restrições impostas pela pandemia 

da COVID-19 pelas autoridades de saúde no que tange o convívio social. Esse 

replanejamento das ferramentas de comunicação e estratégias de mobilização social 

se fez necessário diante da possibilidade de alguns eventos de mobilização serem 

realizados apenas de forma remota. Não obstante cabe destacar o período eleitoral 

municipal como um cenário desafiador para início e consolidação das estratégias de 

mobilização e comunicação.  
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6 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

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

interpretação e um sentido também compartilhado, define o educador Bernardo Toro 

e a educadora Nísia Maria Duarte Werneck explica: Toda mobilização é mobilização 

para alguma coisa, para alcançar um objetivo pré-definido, um propósito comum, por 

isso é um ato de razão. Pressupõe uma convicção coletiva da relevância, um sentido 

de público, daquilo que convém a todos.  

 

A mobilização não se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige ações de 

comunicação no seu sentido amplo, como processo de compartilhamento de 

discursos, visões e informações. O que dá estabilidade a um processo de mobilização 

social é saber que o que eu faço e decido, em meu campo de atuação cotidiana, está 

sendo feito e decidido por outros, em seus próprios campos de atuação, com os 

mesmos propósitos e sentidos. 

 

“Participação”, por sua vez, é o ato ou o efeito de participar. Nas ciências políticas, a 

expressão é usada geralmente para uma série extensa de atividades, como a votação, 

a militância partidária, as manifestações em praça pública ou mesmo uma mera 

discussão sobre as últimas notícias da capital (Bobbio, 1998). Desde a promulgação 

da Constituição Federal, em 1988, os espaços de discussão pública e deliberação 

política vêm se multiplicando, buscando atrair a sociedade civil para o debate de várias 

questões, como a educação, a cultura, o meio ambiente, a saúde e, mais 

recentemente, saneamento e a gestão dos recursos hídricos. Assim, espera-se que 

as demandas da sociedade sejam defendidas por aqueles que estão mais próximos 

dos problemas, em instâncias oficiais e, de preferência, com poder de decisão.  

Uma premissa para qualquer construção e aprovação de planos setoriais é a efetiva 

participação social, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam à 

sociedade acesso às informações, representações técnicas e participações em todo 

o processo de elaboração, aprovação e acompanhamento. Sendo assim, para 

aumentar as possibilidades de participação social na elaboração, no 

acompanhamento e na revisão das políticas públicas, como o PMSB e o PMGIRS 
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devemos escolher caminhos e adotar procedimentos que encurtam a separação entre 

os cidadãos mais necessitados e os sujeitos diretamente responsáveis pelas políticas 

públicas.  

Nesse Plano de Mobilização e comunicação serão discorridos vários mecanismos e 

instrumentos necessários à mobilização e participação social. Importante ressaltar a 

necessidade dos esforços do poder público municipal, notadamente do executivo, do 

legislativo, dos conselhos e demais instâncias participativas já existentes, bem como 

da sociedade civil organizada, centros de formação e educação, dentre tantos. Para 

isso, ferramentas e metodologias de participação serão fundamentais para ampliar o 

acesso e receber continuamente contribuições dos diversos públicos. 

Vale salientar que, no Termo de Referência – TDR elenca a estrutura organizacional 

que será responsável pela Gestão do Processo de elaboração/revisão do 

PMSB/PMGIRS, onde serão compostos por quatro instância, a saber: 

  

A elaboração do PMSB/PMGIRS prevê assim que as propostas sejam submetidas à 

apreciação da população, incluindo os setores técnico, empresarial e popular, 

proporcionando a realização de um diagnóstico e a construção de cenários que 

STP

CEP

GTP

EPP

Secretária Técnica do Plano: responsável pelos 
trabalhos de assessoramento ao CEP, GTP e EPP 

Comitê Executivo do Plano: responsável pela 
operacionalização e tomadas de decisão 
estratégicas 

Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano: 
responsável pelo acompanhamento e avaliação  

Equipe de elaboração do Plano: responsável pela 
elaboração do Plano: MYR Projetos.  
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permitem uma reflexão sobre seu futuro, orientando as ações e prioridades da 

Administração Pública, dos investimentos e também a execução do orçamento.   

Assim, o planejamento das atividades relacionadas à Mobilização Social incide em: 

✓ Identificar e caracterizar os atores sociais estratégicos relacionados, direta ou 

indiretamente, às questões dos serviços de saneamento básico nos municípios; 

✓ Construção de um banco de dados desses atores chave para a mobilização 

social, compartilhando com esses as estratégias de comunicação tanto para a 

realização dos eventos públicos, quanto para fomentar o controle social dos 

serviços de saneamento básico; 

✓ Definir as ferramentas de comunicação social mais estratégicas e eficazes para 

atingir cada grupo social, levando em consideração as especificidades 

elencadas quando da construção do banco de dados de mobilização social;  

✓ Delinear as melhores estratégicas de distribuição de peças de comunicação 

social atendendo a área rural e urbana dos municípios, considerando a 

distribuição geográfica e influência dos stakeholders e parceiros (comunidade 

escolar, comércios, instituições de ensino públicas e privadas, associações, 

indústrias etc). 

O processo de mobilização social a ser realizado ao longo da revisão dos PMSB é 

complexo e abrangente, sendo constituído por ações de comunicação e mobilização 

intimamente interligadas promovendo o interesse da população pelo Plano. Dessa 

forma, estão previstas as seguintes atividades: Reuniões Técnicas para alinhamento 

de informações e andamento da evolução do trabalho junto ao Comitê Executivo e 

Grupo de Trabalho do Plano; Oficinas Regionais para contextualização sobre a 

importância dos PMSB e debate sobre o panorama dos serviços de saneamento 

básico nos municípios e suas propostas; e Audiência Pública para que a população  

possa contribuir de maneira mais qualificada para os debates da revisão do PMSB 

após ter acesso à versão preliminar dos PMSB e enviar sugestões e/ou contribuições, 

garantindo assim a validação popular do referido Produto.  
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6.1.1 Mecanismos de divulgação e comunicação 

É por meio dos mecanismos de divulgação e comunicação que as informações podem 

ser veiculadas, promovendo um nivelamento dos envolvidos e instrumentalizando 

melhor as opiniões e posições a respeito do PMSB. Os meios de divulgação e 

comunicação são também responsáveis por receber as demandas e sugestões da 

população e demais atores, oferecer-lhes o retorno adequado e possibilitar o 

acompanhamento do plano e encaminhamentos de demais demandas que possam 

surgir. 

 

Para o bom funcionamento da construção do plano e a efetiva participação social, os 

mecanismos de divulgação e comunicação propostos para o PMSB são os canais 

vinculados à Prefeitura de Patos de Minas. Desta forma, sugere-se que a  Secretaria 

Técnica do Plano – STP, através do Comitê Executivo do Plano – CEP, disponibilize 

uma página no website da prefeitura dedicada ao PMSB (banner de alerta na página 

inicial), além disso, deve ser criado um e-mail específico, e um número de telefone. 

Também deve ser previsto espaço para disponibilização do cronograma, dos produtos 

elaborados, e com a possibilidade de coleta de contribuições em consulta pública dos 

relatórios entregues.  A contratada, nesse sentido, pode contribuir com os conteúdos 

e nas respostas aos cidadãos.  

6.1.2 Estruturação dos Canais de Comunicação  

A Equipe de Elaboração do Plano – EEP terá a função de assessorar a Prefeitura 

Patos de Minas na disponibilização de informações ao acesso público, através de 

website, e-mail e telefone vinculados aos canais de comunicação já disponibilizados 

pela Prefeitura, atualizando-as ao longo de todo o processo de elaboração do PMSB. 

Metodologicamente, em função do crescente número de redes sociais, pressupõe que 

a sistemática de comunicações, será realizada por meio de comunicações virtuais que 

possibilitam maior eficiência, e por esta razão sugere-se a criação do “Espaço 

Saneamento”, que consistirá de plataforma tecnológica para comunicação e interação 

virtual, complementada por base de apoio físico local para interações e comunicações 
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presenciais, abrangendo tanto o universo da população com acesso à rede internet 

como aqueles com necessidade de contato presencial. Contudo, não é 

responsabilidade da EEP o desenvolvimento do referido website. 

Também serão realizadas análises preliminares a respeito das exigências da Lei nº 

11.404/2007 e da Lei nº 12.305/2010 e apreciação das principais características e 

problemas do saneamento no município. A partir dessa serão identificados os dados, 

fontes de informação e consultas (leis, projetos e planos existentes), recursos 

humanos e demais necessidades para o desenvolvimento do PMSB e a ser 

disponibilizado no “Espaço Saneamento”.  

Foi criado a identidade do plano por meio de logomarca específica do PMSB Patos de 

Minas combinando com as restrições municipais (Figura 1).  

 

FIGURA 1 – IDENTIDADE DO PLANO. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 2020  

 

Foi disponibilizado canal telefônico e e-mail de contato, além disso optou-se que os 

responsáveis pelo canal telefônico e gestão do e-mail fossem a ouvidoria do município 

por ter uma boa interação com os munícipes e por já ser conhecido (Figura 2). 
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FIGURA 2 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 2020  

 

Além disso, o site “Espaço Saneamento” foi criado pela Secretaria Técnica do Plano 

– STP, através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Patos, onde está 

disponibilizado a descrição mínima do que é um plano de saneamento e sua 

importância (Figura 3). Além disso, ele aponta os quatro eixos do saneamento, todas 

as etapas que farão parte do PMSB e em qual etapa o plano se encontra. O site pode 

ser acesso através do link: http://patosdeminas.mg.gov.br/portal/a-prefeitura-

patos/secretaria-municipal-de-planejamento/plano-municipal-de-saneamento-basico-

pmsb/ . 

http://patosdeminas.mg.gov.br/portal/a-prefeitura-patos/secretaria-municipal-de-planejamento/plano-municipal-de-saneamento-basico-pmsb/
http://patosdeminas.mg.gov.br/portal/a-prefeitura-patos/secretaria-municipal-de-planejamento/plano-municipal-de-saneamento-basico-pmsb/
http://patosdeminas.mg.gov.br/portal/a-prefeitura-patos/secretaria-municipal-de-planejamento/plano-municipal-de-saneamento-basico-pmsb/
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FIGURA 3 – SITE DESENVOLVIDO PARA O PMSB DE PATOS DE MINAS. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 2020  



 

 

Página: 22 / 38                                                                                                                  
Arquivo: 245-P2-MOBILIZACAO-SOCIAL-R03-201019.docx 

Além dessas formas de acompanhamentos já citas, os munícipes poderão 

acompanhar e participar da elaboração do plano por meio do APP Patos Conectado, 

Figura 4, (https://patosconectado.com.br/#/login),  por ser um aplicativo desenvolvido 

pela Prefeitura de Patos e de amplo alcance ao patenses, Além disso, esse APP terá 

uma interlocução com o site criado para o PMSB Patos. 

 

 

FIGURA 4 – LAYOUT DO APP E SERVIÇOS DISPONÍVEIS. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 2020  

 

6.1.3 Mapeamento de Atores / Stakeholders 

A finalidade do Mapeamento de Atores/Stakeholders é identificar, classificar e analisar 

os diferentes setores, desenvolvendo estratégias de mobilização, envolvendo as 

entidades sociais e econômicas, as lideranças locais e associações comunitárias com 

https://patosconectado.com.br/#/login
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a finalidade de aquilatar e avaliar as necessidades básicas no atendimento ao desejo 

da comunidade, em consonância com Poder Público. 

Metodologicamente este tipo de trabalho consiste em levantar os diferentes setores 

sociais e/ou instituições que apresentam interface direta ou indireta com a temática 

urbana e saneamento, por meio da sua identificação, classificação, bem como a 

análise das oportunidades e desafios que cada uma das partes interessadas 

apresenta ao desenvolvimento do PMSB e inicia-se o trabalho com a identificação, 

mapeamento e avaliação dos principais atores, estabelecendo plataforma de suporte 

para a tomada de decisão em termos de comunicação social, engajamento e 

identificação dos principais riscos/ofensores. 

Há ainda necessidade de envolvimento político e compromisso do prefeito e demais 

técnicos da prefeitura com a elaboração e utilização do PMSB.  Esse envolvimento 

garante a incorporação de diretrizes preliminares, alocação de recursos, estrutura de 

gestão e definição de prazos de acordo com as necessidades do município. Além 

disso, esse envolvimento garantirá a posterior incorporação do PMSB como 

instrumento de política de desenvolvimento urbano para Patos de Minas e a gestão 

participativa.   

A gestão participativa, exigida pela Lei nº 11.404/2007, começa pelo mapeamento dos 

atores que tenham interesse ou serão impactados pelo PMSB, buscando qualificar o 

planejamento e as estratégias de comunicação e de participação social, conferindo ao 

Plano agilidade e transparência. 

A identificação dos atores será feita pelo Comitê Executivo do Plano – CEP em 

conjunto com a Equipe de Elaboração do Plano – EEP, e todos os indicados farão 

parte do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano – GTP.    

6.1.4 Grupos de trabalho 

Dentro de todo processo de acompanhamento e desenvolvimento do PMSB, cabe 

uma importante função para a Secretaria Técnica do Plano – STP, através do Comitê 

Executivo do Plano – CEP, uma vez que ele será a principal interlocução entre a 
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Equipe de Elaboração do Plano – EEP e o município, seja por meio da equipe técnica 

da Prefeitura e da sociedade civil local. Adicionalmente aos grupos de trabalho citados 

anteriormente, será constituído o Grupo de Acompanhamento do Plano – GTP, que 

terá como responsabilidade o acompanhamento e a avaliação da elaboração do 

plano. 

E, para que o CEP e GTP possa, efetivamente, cumprir a sua função dentro de todo 

o processo, é fundamental que ele seja constituído por pessoas que possam opinar, 

esclarecer, colaborar e apoiar o desenvolvimento técnico do PMSB.  

Sugere-se, portanto, participar continuamente dos trabalhos, não se limitando a esta 

listagem: 

➢ Integrantes do quadro técnico estável da Prefeitura, das diferentes áreas; 

➢ Ocupantes de cargos comissionados de direção e de assessoria técnica; 

➢ Representantes do Legislativo Municipal; 

➢ Representantes do Ministério Público; 

➢ Representantes dos Conselhos Municipais, em especial desenvolvimento, 

habitação, meio ambiente, saúde; 

➢ Representantes das entidades de classe local, em especial arquiteto e 

urbanistas, engenheiros, advogados, profissionais da área ambiental; 

➢ Representantes da Educação local; 

➢ Representes do segmento empresarial, comerciantes, indústria e serviços; 

➢ Representantes do Agronegócio; 

➢ Representantes dos diversos distritos e localidades do município; 

➢ Entidades empresariais, tais como FIEMG, SEBRAE; 

➢ Representes de associações de moradores e ONG´s. 

Nesse sentido, resumidamente, sugerimos a reunião de representantes do Poder 

Público (legislativo, executivo e judiciário), dos segmentos popular, empresarial e 

técnico, devidamente representados e com o cuidado de predominância da sociedade 

civil com no mínimo 51% do número total de representantes, evitando que grupos de 

maior interesse exerçam grande influência e se sobreponham ao desejo democrático 
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da maioria, com especial atenção para os segmentos menos favorecidos e aos eixos 

temáticos com déficit reconhecidamente existentes. 

 

A Prefeitura por meio de decreto oficializará as esferas de acompanhamento do 

PMSB, entre eles o Grupo de Acompanhamento dos Trabalhos, tendo como 

atribuições: 

✓ contribuir na construção e manutenção da Política Municipal de Saneamento 

Básico; 

✓ conferir suporte à Secretaria Técnica, quando acionado e mediante 

convocação deste, para discussão de temas específicos, afins ao Saneamento 

Básico; 

✓ difundir informações, garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos 

envolvidos direta ou indiretamente com a área do Saneamento Básico ao longo 

do processo participativo da elaboração do PMSB; 

✓ auxiliar na definição de programas prioritários para as questões de saneamento 

mais relevantes de acordo com as peculiaridades locais e regionais; 

✓ participar das audiências para debater e validar os resultados obtidos ao final 

de cada etapa de elaboração do PMSB; 

✓ participar efetivamente das oficinas regionais de capacitação e avaliação 

participativa; 

✓ participar e estimular outras participações na Consulta Pública; 

✓ participar e auxiliar a Equipe de Elaboração do Plano quando chamado; 
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✓ acompanhar de forma sistemática as agendas, equipes e atividades. 

Os nomes que farão parte desse grupo serão definidos e nomeados em Portaria 

específica.  

6.1.5 Eventos aberto à comunidade local 

Simultaneamente ao desenvolvimento das etapas de construção do PMSB serão 

disponibilizados momentos para a discussão com a sociedade, no qual a população 

poderá externar sua visão acerca da abrangência e inserção da problemática do 

saneamento e das diversas estratégias para seu enfrentamento. 

Realizar-se-ão, portanto, consultas e audiências públicas pautadas em palestras e 

apresentações utilizando linguagem clara e métodos de comunicação social 

compatível com o entendimento das comunidades locais. Tais reuniões serão 

seguidas de dinâmicas em grupo, em que os cidadãos terão abertura para pontuar 

aspectos positivos e negativos da região onde moram ou trabalham. É o principal 

momento de participação ativa e direta da população no conteúdo do PMSB, pois é 

onde colhem-se informações, sugestões e propostas da sociedade para consolidação 

de cada etapa. 

De acordo com o TDR estão previstos três tipos de eventos destinado à cada etapa 

do plano, a saber: 

 

EVENTO OBJETIVOS PÚBLICO DESTINATÁRIO LOCAL 

Reuniões Técnicas 

Apresentação e 
discussão sobre os 
quatro eixos do 
Saneamento Básico 
com os CEP e GTP e 
demais 

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

A ser definido pela 
Prefeitura de Patos 
de Minas 
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Oficinas Setoriais 

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

Aberta à participação popular, 
sociedade civil organizada, 
técnicos e membros de comitês 

Distrito Sede 
(regionais) 
Alagoas 
Areado (Chumbo) 
Boassara 
Bom Sucesso 
Major Porto 
Pilar 
Pindaíbas 
Santana de Patos 

Audiência Pública 
Apresentação e 
validação do PMSB de 
Patos de Minas 

Aberta à participação popular, 
sociedade civil organizada, 
técnicos e membros de comitês 

A ser definido pela 
Prefeitura de Patos 
de Minas 

 

A Secretaria Executiva e o Grupo de Acompanhamento definirão junto a executora a 

data, local, mobilização e comunicação a ser realizada para cada evento em 

específico.  

6.1.5.1 Reuniões técnicas 

Como forma de coletar a maior quantidade de informações sobre a situação atual do 

saneamento em Patos de Minas, serão realizadas reuniões técnicas com todos os 

representantes do poder público, dos prestadores de serviços da área de saneamento 

básico, das entidades reguladoras da área de saneamento básico, dos conselhos 

municipais e das organizações da sociedade civil.  

Para essas reuniões a metodologia a ser utilizada será a chamada de Geodesign 

(Figura 5), que se configura como uma ferramenta no planejamento estratégico de 

territórios, baseada em ferramentas de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

O objetivo é fazer da cartografia participativa e colaborativa um instrumento de análise. 

Com essa aplicação será possível dialogar com os atores envolvidos e obter 

proposições de camadas de informações existentes e necessárias para descrever o 

território, suas conectividades e áreas prioritárias para conservação. Assim, será 

realizado um mapeamento colaborativo do município. 
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FIGURA 5 – ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO DO GEODESIING. 
Fonte: Calz Steinitz, 2016  

6.1.5.2 Oficinas Setoriais 

As oficinas setoriais serão realizadas com a aplicação de metodologia que permita o 

registro e consideração da percepção e da opinião de todos, devendo ser fácil e 

acessível aos mais diferentes nichos socioculturais. Dessa forma, as reuniões 

públicas serão realizadas no formato de oficinas com os membros da comunidade 

participante, divididas em dois momentos: contextualização e dinâmicas de consulta 

popular. 

No primeiro, de caráter técnico, concentra-se a exposição das noções básicas sobre 

o tema específico de cada etapa do plano. Em seguida, serão apresentadas imagens 

do tema buscando iniciar a reflexão dos participantes sobre a cidade e a situação em 

que vivem. 

Desta forma, apresentam-se à população as propostas levantadas para toda a cidade, 

a fim de ajustá-las de acordo com a demanda e com as contribuições levantadas nas 
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discussões. Nesse formato a população é convidada a refletir sobre a cidade, seus 

conflitos, problemas e potencialidades. 

Durante as oficinas pretende-se utilizar métodos criativos, que facilitem a integração 

da comunidade e promovam sua participação efetiva, onde será possível levar as 

informações levantadas até o momento e também obter novas informações e o retorno 

de cada grupo presente nas oficinas. 

Vale a pena destacar que, na atualidade, o mundo está passando por uma pandemia 

(COVID-19), onde não é possível aglomerar pessoas para evitar o contágio. Assim, 

todas as formas de trabalho colaborativas estão sendo repensadas e se reinventando 

frente a essa nova demanda, de modo que os grupos de trabalho estão se reunindo 

cada vez mais on-line. Diante disso, as metodologias citadas a seguir poderão ser 

realizadas de forma presencial ou on-line. 

A técnica da “Planta Falada” 

Nesta atividade os munícipes presentes são convidados a localizar em mapas digitais 

e/ou impressos de Patos de Minas, lugares simbólicos e de referência, também 

podendo apontar problemas e qualidades do município. Discute-se ainda a história 

dos lugares, possibilitando uma visão espacial e interação direta entre os presentes 

(Figura 6). 

 

FIGURA 6 – EXEMPLOS DA DINÂMICA DE PLANTA FALADA 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020 
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Dinâmica dos “problemas X qualidades” 

Nesta atividade, como demonstrado na Figura 11, a população é convidada a escrever 

em papéis autoadesivos de cores diferentes os pontos negativos/problemas, bem 

como os pontos positivos/potenciais do município, de acordo com os grandes temas 

do saneamento: 

➢ Abastecimento de água; 

➢ Esgotamento sanitário; 

➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

➢ Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza. 

Os papéis serão distribuídos em duas cores diferentes, proporcionado construir, a 

partir das temáticas já citadas, quadros sobre a situação das realidades vivenciadas 

pelos participantes em Patos de Minas. 

 

FIGURA 7 – DINÂMICA DOS PAPEIS, PROBLEMAS X QUALIDADES. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020 

 

Digitalmente, as metodologias A técnica da “Planta Falada” e Dinâmica dos 

“problemas X qualidades” podem ser realizadas através do site Lucidchart que é uma 

ferramenta de brainstorming online (Figura 8). 
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FIGURA 8 – DINÂMICA DE BRAINSTORMING ONLINE. 
Fonte: Lucidchart, 2020 

 

A técnica da Inversão de Papéis 

 

Como há nas oficinas distintos grupos com interesses diversos, pode-se dizer que é 

uma ocasião propícia para aplicar a técnica da “Inversão de Papéis” e explorar 

possível desequilíbrio entre as partes que compõe a oficina. Esta técnica é voltada a 

estimular a empatia entre as partes para que cada uma perceba o contexto sob a ótica 

do outro. 

Isto permite que as pessoas percebam não só as ações da outra pessoa, como 

também as suas permitindo uma aproximação entre as partes, pois ao longo deste 

processo vai aumentando a apercepção que o indivíduo tem de si mesmo ao mesmo 

tempo em que cresce a percepção que tem da outra pessoa, proporcionando enxergar 

o local em que vive sob uma nova óptica. 

Desta forma, espera-se que sejam facilitadas a comunicação e a percepção entre 

ambos, havendo uma melhor compreensão e maior colaboração dos participantes 

que, ao final, compartilham uma mesma visão. 
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6.1.5.3 Audiência Pública 

O desenvolvimento participativo da população e das associações representativas dos 

vários segmentos da sociedade, por meio das audiências públicas e debates, 

representa o reconhecimento político pela sua inserção na elaboração do PMSB. 

As audiências públicas refletem o encontro do poder público local com os cidadãos 

envolvidos e as representações da sociedade civil. Seus objetivos são promover à 

participação, comunicação, informação, debate, discussão, avaliação, sobre o tema 

proposto. 

Nessa etapa, para que a audiência não se transforme em apenas uma ação exigida 

por lei é necessário ter cautela com a metodologia aplicada. Trabalhos prontos ou 

projetos já finalizados podem, por exemplo, não colaborar para o pleno 

desenvolvimento da cidadania. 

Todos os documentos e informações elaborados nesta fase serão abordados com 

linguagem acessível, de modo a permitir que a população identifique o assunto e 

perceba a que situação ou espaço se refere. Nesta etapa também será utilizado todo 

o banco de dados geográficos georreferenciados para subsidiar a elaboração dos 

materiais, como mapas, gráficos e demais ilustrações que permitam o bom andamento 

de todo o processo. Quanto mais as informações forem decodificadas e 

compreensíveis, maior será a possibilidade de o cidadão opinar e apresentar soluções 

para o PMSB. 

A título de curiosidade, as Figura 9 a Figura 11 ilustram algumas dinâmicas de trabalho 

participativo desenvolvidos pela MYR Projetos Sustentáveis dentre os planos diversos 

já elaborados MYR. 

 



 

 

Página: 33 / 38                                                                                                                  
Arquivo: 245-P2-MOBILIZACAO-SOCIAL-R03-201019.docx 

  

FIGURA 9 – EXEMPLO DE OFICINAS TÉCNICAS. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020 

 

  

FIGURA 10 – EXEMPLO DE OFICINAS TÉCNICAS 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020 

 

  

FIGURA 11 – EXEMPLO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020 
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6.1.6 Conferência Municipal de Saneamento Básico 

A Conferência Municipal de Saneamento Básico de Patos de Minas, a ser criado pelo 

Poder Público Municipal, tem como objetivo difundir e avaliar as ações e os resultados 

relativos ao acompanhamento e monitoramento da implementação do PMSB de Patos 

de Minas, devendo constituir-se em uma instância em que todos os interessados 

possam contribuir em temas relacionados à mobilidade e acessibilidade. 

O surgimento da Conferência Municipal de Saneamento Básico se dará a partir dos 

resultados do PMSB, acompanhando as diretrizes e ações sobre as estruturas de 

saneamento, quatro eixos, do município de Patos de Minas. 

 

FIGURA 12 – EIXOS DO SANEAMENTO. 
Fonte: Elio Jove, 2020. 

Neste evento, devem ser chamados todos os interessados, públicos e privados, para 

discutir, avaliar e acompanhar as ações, indicadores e metas estabelecidas pelo 

PMSB.  A ideia é trabalhar em cada ano um determinado tema, estimulando sempre 

a melhoria de todo o saneamento e realizando assim um balanço de todas as 

atividades desenvolvidas no município.  

As ações de trabalho podem ser variadas, como palestras, mesas redondas, 

dinâmicas em grupo e temáticas, dentre outras. A metodologia utilizada a fim de 
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garantir o registro e consideração da percepção e da opinião de todos deve ser fácil e 

acessível aos mais diferentes nichos socioculturais. Este é o principal momento de 

participação ativa e direta da população e interessados, no qual colhem-se 

informações, sugestões e propostas da sociedade. Ao final serão apresentados o 

balanço de todas as ações, o retrato dos resultados e avaliações perante o 

saneamento do município. 

Nesse sentido, a Conferência Municipal de Saneamento Básico contribuirá para 

manter a discussão do tema sempre em pauta, proporcionando anualmente a 

atualização e acompanhamento das metas.   

6.1.7 Acompanhamento e participação da sociedade 

Como já mencionado, para o acompanhamento e participação da sociedade no 

processo de elaboração do PMSB, estão previstas audiências públicas, oficinas 

técnicas, com presença do coordenador e de especialistas da etapa, e apresentação 

dos resultados e dinâmica de debates, conforme detalhes a seguir: 

a) Reuniões técnicas com equipe da CEP e GTP – apresentação e discussão das 

propostas detalhadas e encaminhamento da próxima etapa. 

b) Audiência pública e oficinas setoriais, com participação da sociedade civil e 

formadores de opinião – como parte do processo de formação do compromisso 

pelo saneamento básico ambientalmente sustentável. 

Abaixo apresenta de forma resumida dos produtos que farão parte do plano e como 

será a participação da sociedade ao longo de cada produto.  
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FIGURA 13 – RESUMO DOS PRODUTOS A SEREM DESENVOLVIDAS COM A INDICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020 
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