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1 Introdução 

 A Lei Federal nº11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, será o principal marco normativo que orientará o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), instrumento de 

planejamento de grande importância para organização, estruturação e gestão dos 

serviços de saneamento no Município de Miracatu. 

 O conceito de saneamento básico apresentado pela lei considera a integração e 

relação de quatro eixos essenciais: o abastecimento de água; o esgotamento sanitário; 

a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e a drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas. 

 O município de Miracatu conta atualmente com um Plano Municipal de Água e 

Esgoto (PMS), publicado em 2010, que será revisado e atualizado com a inclusão dos 

eixos de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. 

 O trabalho que será desenvolvido irá considerar ainda o controle ambiental de 

vetores e reservatórios de doenças; a promoção sanitária e o controle ambiental do 

uso e ocupação do solo; tendo a finalidade de promover e melhorar as condições de 

vida urbana e rural no município. 

 Em todas as etapas de elaboração deste PMSB, será fomentada a democracia 

participativa e o controle social, em conformidade com a lei federal que define a 

necessidade do estabelecimento de um conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantam 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. 

 Neste sentido, a participação de toda a população e de representantes de grupos 

da sociedade, nos momentos de encontro do Comitê municipal de Saneamento Básico, 

nas Oficinas locais, Conferências municipais e durante todo o processo de elaboração 

deste PMSB é fundamental. Para isso serão estabelecidas e descritas a metodologia de 

todas as atividades bem como seu conteúdo, neste Plano de Mobilização. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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 O desenvolvimento do PMSB parte do reconhecimento inicial das demais 

políticas públicas relacionadas ao tema no município, contando com importantes 

indicadores estatísticos locais, dentre eles o Sistema de Informação do Atendimento 

Básico - SIAB, o Censo do IBGE, dados do Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento-SIAB, entre outras informações  disponibilizadas pela Prefeitura 

Municipal. 

 O Horizonte temporal do Plano é de vinte anos, e prevê revisões a cada 

quadriênio. O diagrama a seguir, apresenta o universo conceitual para 

desenvolvimento do trabalho.  

Figura 1-1: Diagrama geral do PMSB. 

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 adaptado de FUNASA 2012 
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2 Objetivos 

São objetivos gerais deste Plano: 

1. A promoção do adequado planejamento e ordenamento territorial do munícipio, 

visando à garantia dos direitos sociais básicos de serviços e infraestruturas de 

saneamento básico adequados aos munícipes. 

2. A revisar o PMS vigente, publicado em 20101, adequando-o ao cenário atual e em 

consonância com as diretrizes federais, integrando as componentes de resíduos 

sólidos e drenagem. 

3. Promover processo de formação e capacitação dos gestores locais nos temas 

relacionados ao Saneamento Básico.  

4. Promover a democracia participativa e a sensibilização de grupos da Sociedade Civil 

por meio da criação do Comitê de Saneamento Básico. 

5. Promover Oficinas Participativas com os moradores para disseminação de 

conhecimento e participação popular.  

 Com base nos cinco objetivos apresentados, o presente caderno definirá a forma do 

planejamento e das ações que serão realizadas durante o processo de elaboração do PMSB, 

visando a máxima sensibilização da sociedade, e de instituições relacionadas ao tema do 

saneamento no município.   

 O Plano de Mobilização é uma das formas de garantir que o controle social seja 

plenamente realizado durante o desenvolvimento do PMSB, dotando a população, conforme 

inciso IV, art. 3º, da Lei 11.445/07, do 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. 

                                                            
1 O Plano Municipal de Saneamento – PMS, foi publicado em novembro de 2010 e resulta da cooperação entre a 
Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Miracatu,  do DAEE e do Consórcio 
Gerentec. O Plano trata somente de água e esgoto, devendo ser incorporados os estudos para resíduos sólidos e 
drenagem. 
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 Planejar a mobilização social faz-se essencial portanto para o fomento da consciência e 

do interesse público na formulação das políticas públicas e no planejamento municipal, 

sobretudo naquilo que se refere aos temas do abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário, a gestão dos resíduos sólidos, o manejo das águas pluviais urbanas e à preservação e 

conservação dos recursos naturais. 

3 Justificativa 

 Esta etapa do trabalho se justifica pela necessidade de formação das bases que 

permitirão potencializar o desenvolvimento de um PMSB com maior participação da sociedade 

na formulação das políticas públicas e nas decisões de planejamento relacionadas ao 

saneamento local.  

 O maior envolvimento e incentivo à gestão participativa proporciona e permite que os 

anseios da sociedade, e o conhecimento popular, sejam efetivamente inclusos no 

planejamento das ações e políticas públicas locais, inclusa a política pública destinada a 

organização dos serviços e infraestrutura de saneamento básico. 

 Esses serviços devem ser operados com equidade em todo território e quanto maior o 

nível de envolvimento dos atores públicos e sociais e quanto mais amadurecida e discutida as 

demandas, maiores as chances de sucesso e realização de qualquer intervenção social. Enfim, 

este plano se justifica por enfatizar um dos princípios fundamentais estabelecidos pela Lei 

11.445/2007, garantir o controle social na prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico (Art. 2º, inciso X). 
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4 Descrição das atividades a serem desenvolvidas 

 O desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico contempla a realização 

de uma série de atividades pautadas pela metodologia técnico-politica e participativa, ou seja, 

formada pelo conjunto de ações de troca de informações, pela construção conjunta, pela 

mobilização e organização coletiva.   

 Estas são construídas sob a perspectiva de contribuírem para uma mudança efetiva 

nas condições de vida da população no que tange às questões relacionadas ao saneamento 

básico. 

 A estrutura metodológica deste Plano de Mobilização contempla diferentes etapas a 

serem desenvolvidas, define quais modalidades de participação serão utilizadas, e quais 

grupos atuarão em cada uma das ocasiões, conforme ilustrado nos diagramas apresentados a 

seguir:  

Figura 4-1: Diagrama das modalidades participativas a serem desenvolvidas.

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 
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Figura 4-2: Diagrama dos grupos de trabalho envolvidos na execução do PMSB.  

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 

 

 

4.1 Formação do Comitê Municipal de Saneamento Básico 
 

 A identificação dos líderes comunitários, agentes internos à administração local e 

demais órgãos relacionados ao desenvolvimentos das políticas de saneamento básico fazem 

parte da primeira atividade de mobilização social do PMSB. Esta primeira atividade é 

consolidada pela formação do Comitê do PMSB, através de decreto assinado pelo Prefeito, 

englobando na em sua composição paritária, agentes do poder executivo, legislativo, da 

sociedade civil, e demais setores relacionados.  

 

 Após realização de duas reuniões de trabalho com o executivo municipal em 

03/02/2016 e 03/03/2016, e uma Conferência Pública de lançamento do Plano, fica definida a 

seguinte composição para o Comitê municipal de Saneamento Básico: 

Coordenação do 
PMSB na 

Prefeitura

Comitê 
Municipal de 
Saneametno 

Básico

Equipe de 
consultoria -

Risco 
arquitetura 

urbana
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Poder executivo municipal  

1. Gabinete  /  Suplente  (coordenação geral Comitê) 

2. Secretaria de Saúde / Secretaria de Educação 

3. Secretaria de Obras / Defesa Civil 

4. Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura / Secretaria de Cultura 

  

Legislativo 

5. Vereador / Vereador Suplente 

  

Sociedade Civil 

6.  Cooperativa de Agricultores Familiares (COPEMAVIC) / Cooperativa dos bananicultores 

(COBAN) 

7.  Ordem dos Advogados do Brasil /  GAEMA - Ministério Público  

8. Associação Oliveira Barros (ASCOB) / Associação Santa Rita (ASR) 

9. Sabesp / Prestador de serviço de resíduos sólidos 

10. Associação Comercial de Miracatu / Associação dos Bananicultores (ABAN). 

 

 Conforme definiu o Plano de Trabalho deste PMSB (produto 1), ficam definidas pelo 

menos 4 reuniões ordinárias do Comitê ao longo do processo de trabalho, sendo que estas 

poderão ser ampliadas caso exista demanda para isso. 
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4.2 Aplicação de questionários e consultas à população em campo. 

 

 Durante a etapa de diagnóstico serão aplicados questionários com apoio dos Agentes 

de Saúde da Família e dos professores da rede municipal de ensino. Haverá também, na pagina 

do projeto na internet, uma versão on-line do questionário para preenchimento voluntário. 

 Durante a vistoria geral de campo, também na fase de diagnóstico, ocorrerá ainda a 

aplicação pontual de questionários pela equipe de consultoria, visando o contato mais próximo 

com a população.  

 Toda informação coletada constituirá banco de dados para avaliação da realidade local 

no período de realização do diagnóstico, e para comparação com as demais fontes de 

informação disponíveis sobre o tema, como os dados do IBGE, do SNIS e da Sabesp. 

   

 A amostragem total prevista é de pelo menos 500 aplicações, considerando o seguinte:  

 

 Aplicação de 10 questionários por cada um dos 30 Agentes Comunitários de Saúde, 

que distribuídos proporcionalmente em todo o território habitado do município tem 

abrangência de cobertura estimada em 84,88% da população2, gerando uma 

amostragem de 300 questionários. 

 Aplicação de 10 questionários em cada uma das 15 Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental EMEF , gerando amostragem de até 150 questionários. 

 Aplicação livre de questionários durante a etapa de Campo gerando amostragem 

variável 

 Preenchimento voluntário de questionário através da pagina do projeto, gerando 

amostragem variável.   

  

                                                            
2 Dados do Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde em janeiro de 2016. 
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  Plano Municipal de Saneamento Básico de Miracatu/SP 

Questionário 
 
 

1. Nome do/a entrevistador/a:  
 
________________________________________________________ 
 
2. Data __________________   3. Horário________________ 
 
4. Dia da semana 
(   )  2ª                   (   )  3ª                   (   )  4ª 
(   )  5ª                   (   )  6ª                   (   ) sábado 
  
5. Setor 
setor onde está sendo feita a entrevista  
(corresponde aos setores de mobilização do PMSB) 

(   )   Miracatu – Sede Urbana   
(   )   Miracatu – Distritos e Zona Rural 
(   )   Outro: _____________________ 
 
6. Local da entrevista 
bairro / endereço / ponto referência onde está sendo feita a entrevista 

 
_________________________________________________________ 
 
7. Gênero 
(   )  feminino   (   )  masculino  (   )  outro 
 
8. Qual é a sua idade? ______________ 
 

9. Qual sua atividade / profissão? 
ESPONTÂNEA 

_________________________________________ 
  

10. Onde você mora? 
ESPONTÂNEA 

(   )   Miracatu – Sede Urbana   
(   )   Miracatu – Distritos e Zona Rural 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
11. Qual seu bairro / local de moradia? 
ESPONTÂNEA 

SEDE URBANA 
(   ) Bairro Estação  (   ) Bairro Fazendo Prainha  
(   ) Bairro Pacoval   (   ) Centro    
(   ) Eden do Vale  (   ) Jardim Francisca 
(   ) Jardim Miracatu  (   ) Jardim Yolanda   
(   ) Loteamento dos Motas (   ) Miracatu A  
(   ) Vila Expedicionária  (   ) Vila Formosa 
(   ) Vila Kamaiythi  (   ) Vila Ubirajara   
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
DISTRITOS E ZONA RURAL 
(   ) Pedro Barros  (   ) Pedro Barros (Musácea) 
(   ) Oliveira Barros  (   ) Oliveira Barros (Jardim Alvorada) 
(   ) Santa Rita de Cassia  (   ) Santa Rita (Engano)  
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
12. Há ligação de energia elétrica? 
ESPONTÂNEA 

(   )   sim   
(   )   não 
 
13. Há iluminação pública? 
ESPONTÂNEA; postes de luz nas ruas 

(   )  sim     
(   )  sim, mas insuficiente (luz fraca, poucos postes, falta manutenção) 
(   )  não  
 
 
 
 
 
 

 
 
14. Assinale quais equipamentos públicos existem no seu bairro 
ESTIMULADA. Marque um X na opção escolhida. 

 não existe 
existe mas 

precisa melhorar 
existe e está 

bom 

Escola    

Posto de saúde    

Creche    

Áreas verdes 
(parques, 
praças) 

   

Locais para 
prática de 
esportes 
(quadras, 
ginásios etc) 

   

 
15. Você ou alguém da sua família teve alguma doença abaixo? 
ESTIMULADA 

(   ) Dengue   (   ) Febre amarela  
(   ) Hepatite A   (   )  Leptospirose  
(   ) Diarréia frequente  (   ) Chikungunya 
(   )  Zika   (   ) Nenhuma 
 
(   ) Outras: _______________________________________________ 
 
16. O agente de saúde visita sua família com qual frequência? 
ESPONTÂNEA 

(   ) uma vez ao ano  (   ) uma vez por semestre  
(   ) uma vez a cada 2 meses  (   ) uma vez ao mês   
(   ) uma vez por semana (   ) nunca visitou 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
17. Você considera a frequência suficiente? 
ESPONTÂNEA 

(   )   sim   
(   )   não 
 
18. Qual a fonte de água que abastece sua residência? 
ESPONTÂNEA 

(   ) água da rede coletiva (   ) poço raso (cacimba)  
(   ) poço tubular profundo (artesiano ou semi-artesiano)  
(   ) rio ou nascente  (   ) não sei  
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
19. A  água é de boa qualidade? 
ESPONTÂNEA 

(   ) sim    
(   ) regular 
(   ) não 
(   ) não sei 
 

20. Há  f

a

lta  d

’

á gua?  
ESPONTÂNEA 

(   ) somente na época da seca 
(   ) todos os dias 
(   ) toda semana 
(   ) todo mês 
(   ) não falta água nunca 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
21. Sua residência possui banheiro? 
ESPONTÂNEA 

(   ) sim    
(   ) não 
 
22. Se possui banheiro, o esgoto de sua residência vai para a rede 
municipal? 
ESPONTÂNEA 

(   ) sim    
(   ) não 
(   ) não sei 
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23. Se o esgoto não vai para a rede de coleta, qual o destino? 
ESPONTÂNEA  

(   ) vala ou rio 
(   ) fossa rústica (buraco com tampa) 
(   ) fossa séptica (fossa+filtro anaeróbio) 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
24. Há pontos de esgoto a céu aberto próxima da sua casa? Onde? 
ESPONTÂNEA 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
25. Há coleta do lixo domiciliar? Qual a freqûencia? 
ESPONTÂNEA; em dias por semana 

(   ) não há coleta 
(   ) ___ dias por semana 
(   ) todos os dias 
 
26. A frequencia de coleta é adequada? 
ESPONTÂNEA. 

(   ) sim    
(   ) não 
 
27. Se o lixo não é coletado, qual o destino? 
ESPONTÂNEA 

(   ) jogado no córrego / rio 
(   ) enterrado 
(   ) queimado 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
28. Há coleta seletiva (material reciclável)? 
ESPONTÂNEA; em dias por semana 

(   ) não há coleta 
(   ) ___ dias por semana 
(   ) todos os dias 
 
29. Existe alguma cooperativa de catadores de lixo na cidade? 
ESPONTÂNEA. 

(   ) sim    
(   ) não 
 
30. Qual é o nome e o contato da(s) cooperativa(s)? 
Caso tenha respondido "sim" à pergunta 29 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
31. Como é o pavimento da sua rua? 
ESPONTÂNEA 

(   ) asfalto 
(   ) paralelepípedo 
(   ) terra 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
32. Houve deslizamento de terra nas redondezas? 
ESPONTÂNEA. 

(   ) sim    
(   ) não 
 
33. Quando? Houve vítimas? 
ESPONTÂNEA; caso tenha respondido "sim" à pergunta 32; se possível descrever a 
situação 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
34. Há ocorrência de alagamentos? 
ESPONTÂNEA. 

(   ) sim    
(   ) não 
 
 
 

35. Onde? Qual a frequência? Houve vítimas? 
ESPONTÂNEA; caso tenha respondido "sim" à pergunta 34; se possível descrever a 
situação 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
36. Existe sistema de drenagem na via onde mora? 
ESPONTÂNEA 

(   ) bueiros 
(   ) boca de lobo 
(   ) canaleta 
(   ) não há sistema de drenagem 
 
(   )   Outro: _____________________ 
 
37. Quais os maiores problemas a serem solucionado na sua região? 
Em ordem de prioridade 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
38. Você já participou de alguma atividade do Plano de Municipal de 
Sanemento Básico de Miracatu? 
(   ) sim    
(   ) não 
(   ) não, mas pretendo participar da próxima 
 
39. Quer ter notícias sobre o PMSB? Se sim, deixe seu contato abaixo: 
Inserir e-mail 

 
_________________________________________________________ 
 
40. Observações: 
Se quiser, deixe seus comentários, opiniões, críticas e sugestões. 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Este trabalho de Risco arquitetura urbana, está licenciado com uma Licença Creative Commons – 

Atribuição-Não Comercial 4.0 Internacional. 
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4.3  Oficinas com moradores nos setores de mobilização. 
 

 Será realizada uma Rodada de Oficinas Participativas em cada um dos 8 setores de 

mobilização definidos conforme divisão territorial apresentada na figura a seguir, 

contemplando desta forma toda a extensão territorial do município. 

 

Figura 4-3: Mapa dos Distritos e Setores de Mobilização. 

 

 

fonte: IBGE 2015 elaboração: Risco arquitetura urbana 2016 

Quadro 4-1: Setores de mobilização 

Nome do Setor de Mobilização Distrito População  estimada (IBGE 2010) 

1. Sede urbana Miracatu 7.583 

2. Jardim Alvorada  Oliveira Barros 929 

3. Vila São José / Biguá Oliveira Barros 652 

4. Oliveira Barros Oliveira Barros 1.025 

5. Pedro Barros Pedro Barros 192 

6. Musácea Pedro Barros 334 

7. Santa Rita de Cassia Santa Rita do Ribeira 799 

8. Engano Santa Rita do Ribeira 150 

fonte: IBGE 2015 elaboração: Risco arquitetura urbana 2016 
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4.3.1 Metodologia da Oficina Participativa 
 

 

 A equipe técnica de apoio à elaboração do PMSB, em conjunto com membros do 

Executivo municipal e possivelmente do Comitê de saneamento, desenvolverão dinâmica 

temática especifica sobre o saneamento básico junto com moradores previamente 

convocados, em cada uma das 8 regiões destacadas anteriormente. 

 Esta atividade será separada em dois blocos consecutivos: Diagnóstico e Prognóstico, 

ou seja, serão abordados problemas atuais bem como suas potenciais soluções. Ao final da 

dinâmica, delibera-se junto aos moradores, uma graduação de prioridade dentre as soluções 

possíveis. 

 Os diagramas a seguir apresentado, serão utilizado como guia das Oficinas 

Participativas. 
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4.4 Reuniões do Comitê de Saneamento Básico do Município. 
 

Durante a elaboração do PMSB serão realizadas pelo menos 4 reuniões ordinárias com 

o Comitê de Saneamento de Miracatu, que abordarão sequencialmente os seguintes tópicos. 

 

1. Primeira reunião - Formação e capacitação: 

a. O papel e as funções do Comitê para a Política Pública de Saneamento 

Básico municipal. 

b. Debate sobre o Regimento interno do Comitê. 

c. Debate sobre a situação atual do saneamento básico nos quatro eixos. 

2. Segunda reunião – Diagnóstico: 

a. Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico. 

b. Debate e avaliação das Oficinas Participativas realizadas. 

c.  Apontamento de necessidades de complementação e indicações para o 

prognóstico. 

3. Terceira reunião – Priorização das demandas e definição de Plano de Ação. 

a. Definição de metas e prioridades. 

b. Deliberações finais sobre o Plano de Ação. 

4. Quarta  reunião – Encerramento do PMSB 

a. Monitoramento, Sistema de informação e processos de revisão do PMSB. 

b. Encaminhamento da minuta de lei à Câmara de Vereadores. 

 

Todas as reuniões do Comitê, deverão seguir a seguinte rotina de trabalhos, além dos 

temas centrais de pauta. 

 

a. Convocação prévia dos membros dos Comitês para reunião; 

b. Apresentação da etapa/fase de desenvolvimento do PMSB; 

c. Discussão da metodologia e dos procedimentos a serem realizados na etapa 

em discussão; 

d. Discussão sobre o andamento dos trabalhos e resultados obtidos; 

e. Consolidação das informações de campo e informações pesquisadas em 

demais fontes; 

f. Discussão sobre o resultado das oficinas realizadas junto à população; 

g. Discussão e consolidação de cada etapa e de todas as propostas do PSMB. 
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4.5 Atividade técnica de campo para vistoria das infraestruturas existentes 

 

 As atividades técnicas de campo deverão realizar o reconhecimento de todo o 

município, com levantamento fotográfico e demarcação geográfica (GPS) de pontos 

estratégicos do território do município. As atividades serão realizadas ao longo de toda a zona 

urbana e rural povoada. Também será realizada atividade especifica de levantamento da 

infraestrutura de saneamento básico existente na cidade acompanhada por técnicos da 

Sabesp.  

 Estas atividades visão realizar o levantamento de dados primário para execução do 

PMSB, buscando também a construção de conhecimento e consciência sobre o território do 

município, através do cadastramento de infraestrutura básica de saneamento do município. 

 As atividades de campo serão construídas dentro da seguinte sequência: 

a. Vistoria técnica acompanhada de levantamento fotográfico e aplicação de 

questionário com os moradores; 

b. Levantamento das infraestruturas existentes e em execução. 

c. Construção de base de informações sobre o território para comparação com 

os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE, SNIS e outros. 

d. Retorno à campo quando necessário. 

e. Consolidação das informações de campo e informações pesquisadas em 

demais fontes; 
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4.6 Conferências Municipais de Saneamento 
 

 As Conferências devem permitir o debate público sobre o tema. Estão previstas duas 

conferências municipais ao longo do processo, sendo que eventualmente poderão ser 

convocadas conferências extraordinárias, caso seja necessário, como a exemplo, no momento 

de conclusão do diagnóstico.   

 

 A primeira Conferência foi realizada em 09/03/20163  como atividade de conclusão da 

fase de metodologia visando apresentar ao público geral aspectos básicos do trabalho, como a 

formação do Comitê local e a sequencia das atividades previstas durante a elaboração do 

Plano.  

 

 Ao fim do processo de elaboração do Plano, será realizada uma Conferência Publica 

com o caráter de Audiência Pública na Câmara de vereadores, onde oportunamente será 

aprovada, ou encaminhada para discussão, a Lei Municipal da política local de Saneamento 

Básico. 

 

As Conferências Municipais de Saneamento Básico terão a seguinte sequencia mínima: 

 

a. Abertura do evento com o Prefeito da cidade, Coordenação do Plano, 

representantes do Comitê e da equipe de consultoria do Plano; 

b. Apresentação sobre a participação e a importância das atividades realizadas 

junto à população; 

c. Apresentação das etapas do Plano Municipal de Saneamento Básico com 

síntese de toda sua estrutura com destaque para o diagnóstico do município, 

prognóstico e plano de ação, incluindo as metas e o cronograma de 

execução; 

d. Apresentação e consolidação dos resultados, propostas, ações e metas 

discutidas; 

e. Apresentação de instrumentos e formas de gestão, avaliação e continuidade 

do Plano; 

f. Construção de um pacto municipal em torno da política pública de 

Saneamento Básico. 

                                                            
3 A memoria da Conferência realizada esta disponível no anexo 1, no final deste caderno. 
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g. Debate Público. 

5 Estratégias para divulgação e interlocução. 

 Os meios e estratégias de divulgação para o desenvolvimento do PMSB observa as 

particularidades locais, como os meios mais utilizados pela Prefeitura, e dispondo também dos 

novos meios de comunicação e divulgação de informação. 

 Serão utilizadas as modalidades de rádio (entrevistas), página web própria do projeto, 

pagina na rede social facebook, chamadas na página da Prefeitura, mala direta de e-mails, 

assim como carro de som para divulgação dos eventos e faixas para divulgação dos eventos em 

pontos estratégicos da cidade.  

 Serão utilizados também meios de comunicação impressos como informativos, 

cartazes e convites.  

 Em todos os casos de divulgação, sempre são considerados a necessidade de se utilizar 

uma linguagem acessível à população, de modo que o conteúdo seja assimilado contribuindo 

para a maior mobilização dos moradores. 

 Abaixo detalhamos as estratégias para divulgação previstas: 

5.1 Rádios locais 

 Durante a elaboração do plano poderão ser realizadas reportagens e entrevistas nas 

rádios locais, para transmissão de conceitos básicos sobre saneamento básico, saúde e meio 

ambiente, assim como veiculação das datas das atividades participativas do Plano abertas à 

toda população, a exemplo das oficinas e Conferências do PMSB. 

5.2 Carro de som 

  O carro de som irá percorrer setores de mobilização, incluindo a sede municipal e 

povoados que receberão os eventos, lembrando a população da realização das oficinas e 

conferências.  
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5.3 Internet 

5.3.1 Página do PMSB  (www.pmsbmiracatu.wordpress.com) 

 Durante todo o desenvolvimento do projeto, será mantida e atualizada uma página 

própria do projeto na internet, com os fins de interlocução e disposição de todas as 

informações e produtos referentes ao PMSB.   

 A página na internet apresenta-se como forma adequada para disposição de 

informações mais densas e detalhadas, como os cadernos e demais produtos resultantes do 

processo. Ainda que para grande parte da população, a internet ainda seja um meio pouco 

utilizado, os mais jovem, os funcionários do poder público local e os entes envolvidos nos 

quatro eixos do PMSB podem utilizar-se do site criado para acompanhar o desenvolvimento do 

Plano, consultar todo material produzido e contribuir com sua elaboração. 

 A página será mantida pela consultoria contratada, durante todo o processo de 

elaboração do PMSB, e quando o projeto estiver concluída, será mantida disponibilizando 

permanentemente todo o conteúdo do PMSB. 

 A pagina na internet contém ainda uma seção permanente, onde qualquer morador do 

município poderá preencher o questionário a respeito da condição do Saneamento Básico em 

seu bairro. Tal seção tem como objetivo manter um canal de interlocução permanente para 

coleta de informações e opiniões da população. 
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Figura 5.1: Leiaute da Página do PMSB. 

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 

5.3.2 Facebook (www.facebook.com/pmsbmiracatu) 

 A rede social Facebook detém hoje grande adesão, não somente entre os jovens, mas 

também entre a população adulta brasileira. Em Miracatu muitos de seus moradores fazem 

uso diário dessa rede social, pelo celular ou por computador, e portanto, o PMSB utilizará a 

plataforma como apoio para divulgação e interlocução do PMSB. 

 A página permanente na internet e o Facebook deverão compartilhar as mesmas 

informações, sendo que a primeira de forma mais detalhada e a segunda como meio para 

divulgação das informações de forma mais sucinta. 
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Figura 5.2: Leiaute da Página no Facebook  

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 

 

5.3.3 Divulgação permanente na Pagina oficial da Prefeitura de Miracatu. 

 

 A página da Prefeitura Municipal, através de sua assessoria de imprensa, deverá 

publicar eventos e notícias relacionadas ao desenvolvimento do PMSB, direcionando o usuário 

a pagina especifica do projeto quando necessário.  
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Figura 5.3: Pagina da Prefeitura. 

 

fonte: página do Prefeitura de Miracatu 
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5.3.4 Envio de e-mails e convites físicos. 

 Durante todo o desenvolvimento do Plano, serão coletados e-mails dos participantes 

das atividades através da lista de presença dos eventos. Todos os e-mails coletados passam a 

compor uma mala direta de informação do PMSB. Para todos os eventos realizados, ou demais 

notícias vinculadas, serão emitidos e-mails a respeito dos eventos.  

 Também serão formalizados convites para os possíveis membros do Comitê, dos 

poderes Executivo e Legislativo, convocando paras as reuniões. 

 

5.4 Faixas, informativos, cartazes e demais impressos 

 Além das mídias digitais apresentadas, a divulgação dos eventos serão ainda realizadas 

por formas de publicidade direta no município. 

5.4.1 Faixas 

 Faixas serão afixadas em pontos estratégicos da cidade para divulgação dos eventos 

sempre que os mesmos forem ocorrer ou como forma de divulgação permanente dos canais 

digitais do PMSB (site e Facebook). 

Figura 5.4: Exemplo de faixa 

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 

 

5.4.2 Cartazes A3 e A4 

 Cartazes serão afixados antecipadamente em pontos estratégicos para publicidade dos 

eventos do PMSB, como órgãos públicos, escolas, igrejas, associações comunitárias, entre 

outros.  

Revisão do Plano Municipal de

Saneamento Básico de Miracatu /  SP

Qual a situação do saneamento no nosso município? 

Participe das atividades e contribua com a melhoria 

das condições de saúde de toda a população!!!

dia: 09/03/2016 -  quarta-feira às 14h00

local: Câmara Municipal de Vereadores
                    Av. Washington Luis, 200 - Bairro Estação

+ informações acesse 

www.pmsbmiracatu.wordpress.com 
ou

www.facebook.com/pmsbmiracatu

CONFERÊNCIA de LANÇAMENTO



 
 

PMSB Miracatu/SP março de 2016 – Produto 2 – Plano de Mobilização 
www.pmsbmiracatu.wordpress.com 

 

32 

 O seu conteúdo deve ser direto, sempre divulgando o site e Facebook do PMSB, assim 

como a etapa de elaboração em que se encontra o trabalho e as entidades que participam de 

sua elaboração. 

Figura 5.5: Cartaz

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 

1ª Conferência de 

Revisão do Plano de 

Saneamento Básico de 

Miracatu

data: 09/03/2016 quarta-feira 14h00

local: Câmara Municipal de Vereadores

Av. Washington Luis, 200 - Bairro Estação

saiba mais em:

www.pmsbmiracatu.wordpress.com
facebook.com/pmsbmiracatu

A Prefeitura  Municipal de  Miracatu convida para a 

 

Participe e contribua com a melhoria do  

saneamento básico de nossa cidade!

tema: Lançamento da revisão do PMSB
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5.4.3 Informativos impressos 

 Elaborados especificamente para cada uma das etapas, estes serão confeccionados e 

amplamente distribuídos na cidade. 

 Como forma de ampla distribuição, também será utilizada a equipe de agentes de 

saúde do município, que distribuirão os informativos no momento de sua visita regular nos 

domicílios. Com isso, espera-se atingir grande parte da população adulta do município. 

 Para divulgação entre as crianças e adolescentes, serão disponibilizados também 

informativos específicos para distribuição nas escolas. 

Figura 5.6: Informativo impresso 
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Figura 5.6: Informativo impresso (continuação) 

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2016 
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6 Cronograma e fases de elaboração do PMSB  

 O PMSB será desenvolvido em cinco etapas (Plano de Trabalho; Plano de Mobilização, 

Formação e Participação; Diagnóstico técnico participativo; Prognóstico e Plano de Ação; e 

Minuta de Lei) não isoladas que poderão ocorrer em momentos simultâneos. Cada fase terá 

atividades específicas e deverão ser concluídas com a publicação dos Produtos.  

 O quadro a seguir apresenta o cronograma de previsão de execução do PMSB no 

município. O desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico está previsto para 8 

meses, iniciados em janeiro de 2016, com previsão de conclusão em agosto de 2016.  

Quadro 6.1 : Cronograma de execução e entrega de produtos do PMSB. 
 
ETAPAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

1 Plano de Trabalho       

2  Plano de 

Mobilização, 

Formação e 

Participação 

     

3   Diagnóstico Técnico Participativo   

4      Prognóstico e Plano 

de Ação 

 

5        Lei do 

PMSB 

Elaboração: Risco Arquitetura Urbana 2016 
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6.1 Fases de desenvolvimento do trabalho e conteúdo geral dos produtos. 

 Além do Plano de Trabalho já concluído e publicado, estão previstos ainda as seguintes 

fases/produtos para a elaboração deste PMSB. 

6.1.1 Plano de Mobilização, Formação e Participação. 

 O Plano de Mobilização, atual produto, visa organizar as ações para garantia da 

sensibilização da sociedade quanto à relevância do tema, além de potencializar a democracia 

participativa e as estancias de participação durante o processo de sua elaboração.  

 Por meio deste planejamento, como já relatado até aqui neste produto, organizam-se 

os processos e os canais de participação na elaboração do Plano.  

 Seguindo tal definição, o Plano de Mobilização Social abrange como conteúdo básico: 

a. Formatação de mecanismos de divulgação e comunicação para: a disseminação e o acesso 

às informações e estudos gerados durante a elaboração do PMSB, o processo e os eventos 

previstos e as propostas relativas ao Plano de Saneamento Básico.  

b. Estabelecimento de canal de questionário permanente no site do projeto, para 

recebimento de críticas e sugestões, garantindo a avaliação e resposta a todas as 

propostas apresentadas. A página do projeto, assim como o Facebook também podem 

receber manifestações públicas durante todo o processo de elaboração do Plano.  

c. Constituição de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas específicos do 

Plano, sendo eles o Comitê Municipal de Saneamento e a equipe executiva da Prefeitura; 

d. Concepção dos eventos abertos à comunidade local, a exemplo das oficinas previstas, e 

conferências públicas para discussão e participação popular na formulação do Plano, 

permitindo a recepção de informações e dados de saneamento, quando pertinente; 

e. Previsão da realização de duas Conferências Municipais de Saneamento Básico, uma de 

lançamento e outra para conclusão do PMSB; 

 Comunicação Social 

 Está prevista uma estratégia de comunicação, abrangendo os seguintes objetivos: 

a. Divulgar amplamente o processo, os meios e canais para participação; 

b. Disponibilizar as informações necessárias a participação qualificada da sociedade nos 

processos decisórios do Plano; e 
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c. Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e 

da fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico. 

6.1.2 Diagnóstico Técnico-participativo. 

 Esta etapa abrange a elaboração do diagnóstico técnico completo do setor de saneamento 

básico, em seus quatro eixos, em construção conjunta e paralela ao diagnóstico participativo a 

partir do levantamento das percepções sociais sobre o setor de saneamento, realizada durante as 

oficinas previstas, e a contribuição do Comitê de Saneamento. 

 O produto desta etapa apresentará a leitura técnica-participativa da situação da 

prestação dos serviços de saneamento básico e seus impactos nas condições de vida e no 

ambiente natural, contando ainda com a caracterização institucional da prestação dos serviços 

e a capacidade econômico-financeira do Município, abrangendo os seguintes tópicos: 

 

a. Caracterização geral do município; 

b. Situação normativa e institucional; 

c. Situação econômico-financeira; 

d. Sistema de abastecimento de agua; 

e. Sistema de esgotamento sanitário; 

f. Serviços e infraestruturas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

g. Serviços e infraestruturas de manejo de aguas pluviais e drenagem urbana; 

h. Desenvolvimento urbano e habitação relacionados ao saneamento básico; 

i. Meio ambiente e recursos hídricos; 

j. Saneamento e Saúde. 

 

6.1.3 Prognóstico e Plano de Ação.  

 O desenvolvimento da fase de Prognóstico e Plano de Ação, considera as alternativas 

para universalização dos serviços de saneamento básico,  objetivos e metas, abrangendo os 

seguinte conteúdo: 

 

a. Objetivos e Metas. 

b. Modelo de gestão dos serviços de saneamento básico; 
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c. Projeções de demanda de serviços públicos de saneamento básico; 

d. Modelo de fiscalização e regulação dos serviços locais de saneamento básico; 

e. Estimativa das Demandas por serviços de saneamento básico para todo o período do 

PMSB;  

f. Definição de responsabilidades dos serviços de saneamento básico tratados no PMSB; 

g. Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) eixos dos serviços de 

saneamento básico para atendimento das carências existentes, de acordo com a lei 

11.445/07; 

h. Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB; 

i. Analise da viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos serviços 

considerando os cenários dos 

j. Objetivos, metas. 

k. Definição dos programas, projetos e ações. 

l. Definição de ações imediatas e prioritárias  

m. Definição dos programas de emergência e contingência. 

n. Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade das ações 

programadas;  

 O Plano de Ação, produto final do PMSB, prevê a definição de programação de 

implantação dos programas, projetos e ações em horizontes temporais de curto, médio e 

longo prazo estimando e identificando as fontes dos recursos financeiros necessários para a 

execução do PMSB. 

a. Programação das ações do PMSB com cronograma de implantação das ações 

estabelecidas para o PMSB no horizonte de curto, médio e longo prazo; 

b. Programação para atendimento de demandas temporárias; atendimento e operação 

em situações críticas e Planejamento de planos de riscos para garantia da segurança 

da água. 

c. Identificação das fontes de recurso necessárias 

d. Estimativa do custo total para execução do PMSB no horizonte de 20 anos, em cada 

um dos quatro eixos. 

 



 
 

PMSB Miracatu/SP março de 2016 – Produto 2 – Plano de Mobilização 
www.pmsbmiracatu.wordpress.com 

 

39 

6.1.4 Relatório final e conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB 

 

 Ao final do processo, será compilado um relatório final com a síntese do PMSB, e 

elaborada uma minuta de lei adequada ao conteúdo proposto no Plano.  

 Nesta etapa serão ainda concluídos os trabalho relativos a determinação dos 

Procedimentos para avaliação e execução do PMSB, a consolidação do Sistema de Informação 

para auxilio à tomada de decisão e a formulação de Indicadores de desempenho do PMSB. 

  O encerramento do processo de elaboração do PMSB contará com Conferência 

municipal, que terá o caráter de Audiência Pública, a partir da qual será encaminhada minuta 

de lei para o legislativo local. 

6.2 Cronograma das atividades participativas 

  

 Será realizada uma Oficina Participativas em cada um dos sete setores de mobilização 

apresentados no item 4.3 durante a fase de diagnóstico.  

 Serão realizadas ainda, pelo menos duas conferências públicas. A primeira deverá 

marcar o início dos trabalhos e o lançamento do processo de elaboração do PMSB no 

Município. A segunda conferência deverá ser realizada com caráter de Audiência pública, para 

conclusão do PMSB, e posterior envio da minuta de lei da Política Municipal de Saneamento 

Básico para a Câmara de Vereadores.  

 O quadro a seguir apresenta o cronograma detalhado das principais atividades 

previstas para a elaboração do Plano: 
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Quadro 6.2: Cronograma das atividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: RL = Reunião Local ;AC = Atividade de Campo; RC = Reunião do Comitê; CM = Conferência Municipal; OP = Oficina 

Participativa; P = Entrega de Produto.  Elaboração: Risco arquitetura urbana 2016. 
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7 Síntese das ações gerais a serem desenvolvidas 

 

 Para que os objetivos deste Plano de Mobilização Social sejam atingidos de forma 

exitosa uma série de ações serão realizadas. As ações descriminadas a seguir pretendem, de 

maneira complementar e integrada, consolidar a elaboração e avaliação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

a. Utilização de metodologias e formas de mobilização e participação da população 

baseada em experiências já ocorridas no município e voltados a particularidade local; 

b. Coletar dados primários e secundários que subsidiem o diagnóstico do município 

quanto ao saneamento básico. 

c. Identificação e aproximação das organizações sociais atuantes no município, como os 

assentamentos, as associações, etc. 

d. Identificar, avaliar e utilizar os meios de comunicação local  de maneira a dar maior 

difusão ao PMSB em meios já utilizados e conhecidos pela população; 

e. Disseminar as informações produzidas durante o desenvolvimento do PMSB através 

de sites, da rádio, de informativos e das reuniões com a população; 

f. Utilizar as escolas e diálogo com os agentes de saúde e professores para a ampliação 

dos conhecimentos relacionados ao saneamento local; 

g. Realizar reuniões e oficinas dinâmicas com a população com o intuito de estimular e 

viabilizar a participação da população; 

h. Ampliar as discussões relacionadas aos 4 eixos de desenvolvimento do PMSB junto à 

população, à prefeitura e demais entidades relacionadas ao tema; 

i. Construir pacto  municipal sobre a versão final do PMSB, incluindo população e 

gestores públicos em torno dos compromissos assumidos por todos os atores no 

processo de elaboração do PMSB; 
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9 Anexo 1: Relatório de Atividades 
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9.1 Reunião Local nº1 – 03/02/2016 

No dia 03/02/2016 foi realizada a primeira reunião (Reunião Local nº1) do processo de revisão 

do PMSB de Miracatu/SP. O encontro aconteceu na Sede da Prefeitura e reuniu 

representantes de diversas secretarias, além do gabinete do prefeito, do Instituto Votorantim 

e da Consultoria contrata para apoio, dentre eles: Ramiro Levy (Risco), Daniela Gardenits (VE), 

José Raul Fabri (Legado das Águas); Itamar Mendonça (Secretaria de Transportes); Meire Rolim 

Oliveira (Obras Prefeitura); Adriano Ferreira (Administração Prefeitura); Elisabete Ferreira 

(Depto. Educação); Armando Funari (Risco); Mariana Harkot (Risco); Airton Simões (Obras 

Prefeitura); Emília Tanaka (Prefeitura de Miracatu); Roberto Gomes Costa (Contabilidade 

Prefeitura); Severino Neto (Saúde Prefeitura); Romilson Souza Lima (Gabinete); Laerte de 

Camargo Araújo (Prefeitura); Expedito da Silva (Defesa Civil); Carlos de Castro (Agricultura 

Prefeitura); Cezan Augusto Moraes (Depto. De Compras Prefeitura); Suzamara de Lima 

Mendonça (As. Social); Joselma da Costa (CRAS); Rosana Maria Nobrega (Transporte); Adão 

Araújo (Depto. Meio Ambiente); Rodrigo Teixeira dos Santos (Depto. Obras); Sonia Maria da 

Silva (Depto Jurídico) Maria Silva Dutra (Depto. Compras e Projetos); Emilia Suemi Tanaka 

(Depto. Finanças); e Roberto Gomes da Costa (Depto. Fazenda).  

O debate teve como pauta principal a apresentação do Plano de Trabalho, primeiro produto 

previsto na revisão do PMSB. Foram discutidas também algumas das principais características 

e acontecimentos recentes do município relacionados ao Saneamento Básico. Diversos 

materiais e dados existentes foram informados pelos presentes, que na sequencia se 

prontificaram à entrega do material para equipe de consultoria. 

Dentre os temas discutidos, destacamos como notas de reunião os seguintes assuntos: 

 O atual PMS de Miracatu não abrange manejo resíduos sólidos e rede de drenagem que serão 

inclusos neste PMSB; 

 A elaboração do PMSB seguira as premissas da FUNASA/MS, órgão responsável pelas politicas 

públicas de saneamento de municípios com até 50.000 habitantes, e também  principal fonte 

de captação de recursos. 

 O PMSB será integrado com outras políticas territoriais existentes no município e abrangerá 

toda a área do município – quer urbana, quer rural. 

 As Secretarias evolvidas na coordenação executiva do PMSB serão: Obras; Saúde; Agricultura e 

Meio Ambiente (coleta de resíduos); Defesa Civil e Educação. 
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 O trabalho desenvolvido em 2015 pelo Instituto Trata Brasil em cinco municípios do Vale do 

Ribeira, incluindo Miracatu será considerado como referência para inicio dos trabalho. 

 Representante do departamento de Transportes comentou sobre atuação da SABESP no 

município nos últimos anos e sobre existência de recursos do FEHIDRO adquiridos para 

tratamento de esgoto na Zona Rural da cidade. 

 O Gabinete informou a captação recente de recurso do FEHIDRO em 2012 para a construção de 

fossas para 250 famílias, além de recursos disponíveis no Fundo de Direitos Difusos, onde está 

disponível até 100 milhões, tendo o ITESP já aprovado projetos para as áreas rurais do 

município.  

 O Departamento Jurídico trouxe uma série de informações a respeito de TACs assinados antes 

da posse da gestão de 2013, que determinam a pactuação com a SABESP, onde a Companhia 

deverá investir de 10 a 11 milhões de reais na ligação dos domicílios do perímetro urbano à 

rede de esgoto sem ônus ao município. (ver TACs Castanheiro e Vazadouro) 

 Ações de drenagem e descontaminação do solo estão parados por conta de falta de recursos. 

 Presença constante de ações do GAEMA (promotores da regional de Registro) que cuidam da 

área ambiental.  

 Consta a indicação de investimentos para educação ambiental de 50 mil reais ano, na regional 

de Registro, a partir de ação do GAEMA. 

 Município recebeu o selo de cidade resiliente por conta dos eventos de 2009. 

 O município está esperando liberação de recursos do Ministério da Integração para a 

canalização de córregos (Ubirajara, na rua Santa Rita), originados de emenda parlamentar. 

 O município tem dificuldades para acessar recursos do MCMV e do CDHU – não tinham terreno 

regularizado na época que os recursos estavam disponíveis, agora conseguiram terreno 

regularizado mas não conseguem recursos. 

 Sobre a área rural: o PSF tem estratégia de trabalho na Zona Rural. Os núcleos maiores já tem 

serviços da SABESP e 4 ou 5 deles também tem serviços de saúde – o único bairro na Sede 

urbana com atuação de agentes de saúde é o Jardim Holanda. 

 Aglomerados de Distritos da área rural: Santa Rita, Pedro Barros, Oliveira Barros, Rosácea, 

Engano, Vila São José, Jardim Alvorada (próximo ao Oliveira Barros). 60% da população da 

cidade está na área urbana e 40% na zona rural. 

 Metade da população da zona rural é bem dispersa. 

 Existem três aldeias indígenas Tupi-Guarani (na região de Musácea, Lambari e Santa Rita), 

decorrentes de fluxo migratório do Paraná. 

 Sobre a questão dos resíduos e planos para aterro: Membro da prefeitura consideram a 

questão dos resíduos muito problemática: todo o lixo é mandado para São Paulo (custo alto) e 

não conseguem autorização para a construção de um lixão (!).  
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 O Município não tem coleta seletiva  – caso houvesse, a consciência de que o transbordo seria 

mais barato.  

 Existem alguns catadores em Miracatu (a prefeitura já criou uma associação e, depois de toda a 

documentação pronta e regularizada, eles se negaram a assinar). 

 Existe um projeto executivo de aterro sanitário datado de 2004, o mesmo foi muito 

questionado pela população vizinha à área. 

 O parecer de aprovação foi realizado por sobrevoo o que gerou grande movimentação política 

barrando a instalação do mesmo. 

 Atualmente existe uma área em Pedro Barros onde a atual gestão visa instalar o Aterro, é 

considerada bem localizada, e pode assumir demanda regional.  

 Consta a existência de um aterro regional em Juquiá paralisado por parecer do CONDEPHAAT 

 Consta ocorrência em 2009 e 2014 de trombas d’água que colocaram o município em situação 

de calamidade pública. 

 Que 35 famílias atingidas pela tromba d’água de 2014 ainda estão recebendo aluguel social 

(nos bairros Vila São José, Moraes e Centro). 

 É comum a aplicação de agrotóxicos para bananicultura por sobrevoo, o que causa grande 

preocupação da população e também da atual gestão.  

Ficou indicada para a segunda semana de março a realização da Conferência de lançamento do 

processo de revisão do PMSB de Miracatu/SP. 
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Figura 9-1 : Reunião Local 03/02/2016 

 
fonte: Risco arquitetura urbana 2016 
 
 

Figura 9-2 : Reunião Local 03/02/2016 

 
fonte: Risco arquitetura urbana 2016 
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9.2 Reunião Local nº2 – 03/03/2016 

No dia 03/03/2016 foi realizada a segunda reunião (Reunião Local nº2) do processo de revisão 

do PMSB de Miracatu/SP. O encontro teve como objetivo organizar as ações preparatórias e 

de divulgação para a Conferência de 09/03/2016. Reuniram-se no gabinete da Prefeitura o 

Chefe de Gabinete e coordenador do PMSB Sr. Romilson Souza Lima, Meire Rolim, Samuel 

Camargo, Maria Aparecida Dutra e André Costa.  

Durante o encontro foram alinhados os assuntos para conferência, a formalização dos convites 

nominais, e a forma de distribuição de impressos (cartazes, faixas e informativos).  
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9.3 1ª Conferência Municipal de Saneamento Básico 

 

A 1ª Conferência pública do PMSB Miracatu foi iniciada as 14h40, do dia 09/03/2016, na 

Câmara Municipal de Vereadores de Miracatu com abertura do Coordenador do processo Sr. 

Romilson Souza Lima. 

Na sequencia, Ramiro Levy da Risco, apresentou as condições gerais para elaboração do PMSB, 

considerando o detalhamento do processo, partes envolvidas, etapas e produtos a serem 

desenvolvidos4.  

Após apresentação, foi iniciado o debate entre os presentes.  

O representante de uma das aldeias indígenas do município, Sr. Saulo Ramires, apresentou-se. 

Ele é cacique de uma das 3 aldeias existentes no território de Miracatu. A em que reside fica 

no distrito de Santa Rita, localizado entre a aglomeração de Santa Rita e Pedro. Ramires 

comentou que o apoio do governo federal pra aldeia é precário e que atualmente buscam 

apoio do município, que já tem dado alguma assistência. Ramires ficou sabendo da 

conferência pelo Facebook, que tem acesso na escola local. Destacou a situação do rio São 

Lourencinho, próximo a Santa Rita, que passa perto da aldeia, cuja sujeira impede as crianças 

da aldeia de se banharem no rio, devido a grande quantidade de lixo, animais mortos, fatores 

que fazem recorrente o adoecimento das crianças locais. Foi notificada também a  existência e 

as condições gerais da comunidade quilombola em Oliveira Barros (Biguázinho). 

Sr. Di da Cooperativa de agricultores familiares, além de representante de bairro local, 

lembrou de algumas das comunidades rurais dispersas existentes em Miracatu. 

Foram indicadas as localidades dos Moraes (Serra dos Moraes), Ribeirão Bonito, Vila São José 

(em Oliveira Barros), e Biguá. Vila Matsuda (sentido São Paulo) 

Sr. Severino (do Depto. de  Saúde) mencionou que o mapa com as aglomerações e povoados é 

muito parecido com um mapa existente utilizado na Saúde. Ele diz ter o mapa e ira fornecer.  

Na apresentação, durante a discussão para composição do Comitê Municipal de Saneamento, 

dois vereadores presentes assumiram interesse (Tiemi e Joel), mas Viviane,  que trabalha na 

Câmara, disse que havia uma restrição para participação dos vereadores no Comitê.  

                                                            
4 A apresentação utilizada esta disponível do site do projeto www.pmsbmiracatu.wordpress.com 
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Foi indicada uma possível confusão entre participação em Conselhos e no Comitê, pois nos 

Conselhos Executivos (estrutura do Poder Executivo) é vedada a participação do Legislativo 

dado a Separação dos Poderes prevista na Constituição Federal (Art. nº2). 

Ocorre que no caso proposto, o Comitê tem caráter de Grupo de Trabalho (Comissão), e não 

de Conselho Executivo. A metodologia de trabalho proposta sugere apenas 04 encontros 

previstos e por isso diverge da estrutura de Conselho Municipal Executivo, que é permanente, 

possibilitando sim a participação de Vereadores. 

Nota-se que o GAEMA não enviou nomes para comitê, nem justificou ausência ao convite 

realizado. 

Também não esteve presente representante da Associação de Santa Rita, mas havia da 

Associação da Vila Kamaiti, que manifestou interesse a suplência do Comitê. 

Foi considerada a possibilidade de ampliação de membros do Comitê para contemplar a 

Comunidade Indígena e a Quilombola, sendo que sua adição implicaria em aumento de 

participação de mais 2 secretarias do executivo para manter a paridade.  

Destacou-se que, o Comitê, que tem caráter de Comissão e Grupo de Trabalho, é aberto a 

todos os interessados, e que deve potencializar e não engessar a execução do processo. 

O Sr. Romilson notificou que 205 famílias foram beneficiadas recentemente por fossa séptica a 

partir de investimento total de R$1 milhão, nas regiões onde a SABESP não tem condições de 

atender com sistemas coletivos.  

Foi dito que a SABESP atende hoje 100% da área urbana do município. Já o vereador Joel 

comentou que existem áreas urbanas sem atendimento da SABESP. Respondeu-se que o 

atendimento era previsto para as áreas urbanas regulares em que houvesse condições de 

atendimento (excluindo-se parte dos loteamentos clandestinos, áreas ilegais e demais áreas 

em que as casas estavam abaixo do nível da rua, além de outros impedimentos físicos).  

Representante da associação de bairro de Oliveira Barros, inquiriu sobre o investimento da 

Sabesp no saneamento do município, em complemento o vereador Joel adicionou que a 

população questiona a participação da SABESP, pois não tem clareza sobre os investimentos 

próprios da empresa na cidade. 
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Por fim, foi discutida a situação dos Resíduos Sólidos, e o envio de resíduos para Caieiras, o 

que gera alta oneração para o Poder Público local. 

Sem mais, encerrou-se a Conferência Pública, indicando encaminhamentos futuros para a 

formação do Comitê e posterior inicio dos trabalho de diagnóstico5. 

Figura 9-3: 1ª Conferência Municipal 09/03/2016 

 fonte: Risco arquitetura urbana 2016 
 

Figura 9-3: 1ª Conferência Municipal 09/03/2016 

 fonte: Risco arquitetura urbana 2016 
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