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1. INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece como um dos princípios 

fundamentais o Controle Social (Art. 2º, inciso X) e a ampla divulgação das 

propostas dos planos de saneamento e dos estudos que a fundamentam (Art. 19, 

§5°). Neste sentido os órgãos envolvidos na elaboração do PMSB vêm apresentando 

e divulgando as ações, investimentos e programas estudados e contemplados no 

Plano Municipal em reuniões e em outros fóruns de participação local, garantindo o 

debate com representantes de todos os segmentos sociais locais. 

O Plano de Mobilização Social elaborado visou desenvolver ações para a 

sensibilização da sociedade quanto à relevância do PMSB e da sua participação no 

processo de sua elaboração. Por meio deste planejamento organizou-se o processo 

e os canais de participação do PMSB. Houve, porém, na desenvolvimento do 

trabalho, a necessidade de reavaliar as ações para que o resultado fosse mais 

efetivo. 

A seguir estão detalhadas as informações pertinentes à participação social 

nas atividades de planejamento, ações, atividades e execução das obras de 

saneamento. Inicialmente são apresentadas as ações mais amplas e conjuntas, e na 

seqüência estão relatados os eventos, reuniões e apresentações de cada um dos 

temas que compõem este Plano, caracterizando a ampla divulgação das 

informações em diversos segmentos, garantindo o acesso e acompanhamento, pelo 

setor público e pela sociedade. 

 

1.1 MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O trabalho contempla como fundamental a participação popular na 

elaboração dos PMSB, Haja em vista ser a sociedade a principal beneficiada por 

este instrumento de planejamento. Diante do exposto, o estudo averigua o nível de 

participação da sociedade no processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico por meio da identificação dos tipos de mecanismos de 

participação social utilizados. 
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Todas as fases da elaboração do PMSB, bem como as etapas seguintes de 

implantação e revisão, prevêem a inserção das perspectivas e aspirações da 

sociedade, seus interesses múltiplos e a apreciação da efetiva realidade local para o 

setor de saneamento. Assim a sociedade contribui diretamente dos procedimentos, 

estratégias, mecanismos e metodologias que serão aplicados ao longo de todo o 

período de elaboração do PMSB visando garantir a efetiva participação social. 

A participação social deverá através dos meios necessários, como: debates, 

reuniões, seminários, questionários, audiências públicas, entre outros, garantindo, 

no mínimo, que tais eventos alcancem as diferentes regiões administrativas e 

distritos afastados de todo o território do município.  

Todos os eventos de participação e mobilização social produzem informações 

específicas da realidade prática de cada região do município. Estas informações 

deverão ser devidamente organizadas e consolidadas e seu resultado refletirá 

diretamente na tomada de decisões do PMSB. Um dos sistemas encontrados para 

participação popular foi através de questionários aplicados junto à população, além 

de reuniões e audiências públicas.  
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2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL 

A Proposta de Trabalho adotada pela empresa consultora, Urbana Logística 

Ambiental do Brasil Ltda, compreende na utilização das estratégias estabelecidas 

no Plano de Trabalho e no Plano de Mobilização Social e no que diz respeito à 

participação social nessa etapa dos trabalhos, pode-se destacar a execução de três 

grupos de ação: 

a) Avaliação da percepção da sociedade em relação à prestação dos 

serviços de saneamento, através do preenchimento de questionários 

específicos; 

b) Realização de reuniões técnicas com profissionais do município, 

técnicos das empresas concessionárias dos serviços e terceirizadas e 

membros dos comitês para o desenvolvimento do trabalho;  

c) Realização de audiências públicas participativas locais, nas quais a 

Consultoria e o Comitê expuseram os resultados obtidos e buscar as 

contribuições dos munícipes; 

d) Disponibilização de um canal, via internet, para a participação da 

comunidade nas discussões. 

 

2.1 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

Os questionários foram aplicados no município no período de 

Dezembro/2015 a Abril/2016.  
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Figura 1 - Questionário apl icado em Quevedos/RS 

 

 

O primeiro eixo de perguntas realizadas foi sobre o abastecimento de água. 

O segundo eixo de perguntas foi sobre o sistema de esgotamento sanitário, onde 

foram perguntados desde a condição do esgotamento nas residências até a 

percepção sobre o sistema de tratamento em toda a cidade. O terceiro eixo de 

perguntas realizadas foi sobre o sistema de coleta de resíduos e sua condição de 

disposição nas ruas. O último eixo de perguntas realizadas foi sobre o sistema de 

drenagem urbana e como evitar que enxurradas se transformem em tragédias. 

Os resultados dos questionários constam no Plano Municipal de Saneamento 

Básico como avaliação, por parte do usuário, dos sistemas de saneamento no 

município. 
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2.2 REUNIÕES TÉCNICAS 

Foram desenvolvidas reuniões no município de Quevedos, na CORSAN, em 

Porto Alegre, e na sede do Consórcio Intermunicipal da Região Centro, em Santa 

Maria, sobre o trabalho. 

Figura 2 - Reunião Técnica na CORSAN em 23/11/2015 
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Figura 3 - Reunião Técnica no CIRC em 24/11/2015 (Seminário de Capacitação) 

 

Figura 4 - Reunião Técnica no CIRC, com participação da CORSAN, em 24/11/2015 
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Figura 5 - Reunião Técnica no CIRC em 08/06/2016 

 

Figura 6 - Reunião Técnica no CIRC em 08/06/2016 
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Figura 7 - Reunião Técnica no CIRC em 08/06/2016 

 

Os assuntos tratados em reuniões técnicas foram incluídos no Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Como forma de manter o relato e a participação 

da comunidade, os assuntos ficaram registrados nas Memórias de Reunião, 

relatadas pelo Jornalista Anderson Vargas, que acompanhou os encontros: 

 

 

2.2.1 Memória da Reunião Técnica de 23 de novembro de 2015, na 

CORSAN em Porto Alegre 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove 

horas da manhã, na sede da CORSAN em Porto Alegre, reuniram-se técnicos da 

empresa Urbana, membros do Consórcio Intermunicipal da Região Centro e técnicos 

da CORSAN para debater os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário nas cidades de abrangência do CIRC. Participou da reunião como 

representante do CIRC o prefeito de Capão do Cipó Alcides Meneghini que não 

participa do sistema CORSAN, para que fosse feito um comparativo de 

custo/benefício das modalidades (contrato CORSAN e administração própria). A 

reunião contou com a presença dos engenheiros da CORSAN Antônio e Amaral, 
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responsáveis pelos departamentos técnicos e de operação. Foram apresentados aos 

membros do Consórcio os benefícios do tratamento de água e a qualidade do 

produto oferecido pela concessionária. Foram apresentadas planilhas financeiras 

que mostram que cidades pequenas tem o sistema bastante deficitário, que seria 

um negócio desvantajoso para a CORSAN encampar certos sistemas. Foi 

apresentado o modelo de "subsídio cruzado", em que cidades superavitárias 

acabam custeando sistemas deficitários. Os técnicos da CORSAN foram convidados 

para a reunião técnica (Seminário de Capacitação) que acontecerá amanhã, dia 24 

de novembro, em Santa Maria, para apresentar o trabalho da companhia. Até o 

momento, o sistema de Faxinal do Soturno não tem contrato ativo com a CORSAN. 

 

2.2.2 Memória da Reunião Técnica (Seminário de Capacitação) de 24 de 

novembro de 2015, no CIRC em Santa Maria 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às onze 

horas da manhã, na sede do CIRC em Santa Maria, reuniram-se técnicos da 

empresa Urbana, membros do Consórcio Intermunicipal da Região Centro e técnicos 

da CORSAN em um Seminário de Capacitação para debater os sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas cidades de abrangência do 

CIRC. Participaram técnicos e prefeitos dos municípios. Foram apresentadas 

soluções técnicas que geralmente são utilizadas nos Planos de Saneamento, que 

comprometem Prefeituras a fazerem investimentos necessários mas que são 

considerados menos importantes. Foi discutida a possibilidade de um sistema que 

utilize o parâmetro de subsídio cruzado, mas os técnicos da CORSAN indicaram que 

os sistemas de abastecimento são bastante distintos e não é possível construir um 

sistema tão grande e tão pouco denso, em função das pequenas populações. Foram 

discutidos os sistemas da CORSAN que não estão com contrato vigente e os 

municípios que entendem ser necessário que a companhia faça a encampação do 

abastecimento de água, pelo menos, uma vez que os investimentos em esgoto são 

muito caros. 
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2.2.3 Memória da Reunião Técnica de 08 de junho de 2016 no CIRC, em 

Santa Maria 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 

minutos, reuniram-se na sala de reuniões da AM/Centro, os representantes de 07 

(sete) municípios que contrataram a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico: Unistalda; Faxinal do Soturno; Formigueiro; Jaguari; São Martinho da 

Serra; Toropi; Tupanciretã; sendo faltosos os 04 (quatro) municípios restantes que 

compõem o total de 11 (onze) municípios contratantes: Capão do Cipó; Dilermando 

de Aguiar; Nova Esperança do Sul e Quevedos, do Consórcio Intermunicipal da 

Região Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/Centro, e da Empresa Urbana 

Ambiental do Brasil, Senhores Renato Martinez e Fabiano, para detalhes das etapas 

realizadas e as posteriores. O coordenador Executivo do CI/CENTRO, Sr. Jorge 

Cremonese, informou que o Tribunal de Contas do Estado do RS - TCE/RS exige 

reuniões periódicas para acompanhamento e andamento do Plano. Falou também 

que foi prorrogado o contrato com a empresa Urbana até outubro de dois mil e 

dezesseis devido ao período de férias nos municípios que acabou ocasionando 

atraso nos serviços. Ele também relatou que a CAGE deu parecer favorável para o 

Primeiro Termo Aditivo de prorrogação do convênio entre o Estado do RS e os 

municípios com vistas a liberação da verba que irá auxiliar nos pagamentos da 

elaboração do Plano de Saneamento Básico. A palavra foi repassada ao 

representante da Empresa Urbana, Sr. Renato Martinez, que explicou sobre o 

andamento dos serviços, onde até o final do mês de junho estará terminando a fase 

de prognóstico, sendo que após será realizado um seminário no município de Santa 

Maria - RS, para após ser levado para as câmaras de vereadores. O representante 

do município de Jaguari falou que com o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) pronto será mais fácil negociar com a CORSAN em termos de concessão dos 

serviços dentro do município. Sr. Renato informou que como será feito o processo 

de esgoto e de onde será financiado deverá constar do PMSB, sendo o principal 

meio para os municípios conseguirem recursos, sendo que os prognósticos serão 

enviados aos municípios, e após os seminários serão enviados para cada câmara de 

Vereadores correspondentes. A palavra foi repassada ao Sr. Jorge Cremonese que 

falou sobre a parceria que deverá ter entre os municípios e a Empresa Urbana para 
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o total sucesso da elaboração do PMSB, fazendo o projeto em cima da realidade 

atual. O representante de Tupanciretã, Sr. Luís Afonso perguntou em que ponto foi 

aplicado o questionário pela empresa. O Sr. Renato informou que o questionário foi 

aplicado em bairros servindo como base para fazer o prognóstico, evidenciando a 

radiografia da situação. Ele também disse que as reuniões nos municípios deverão 

ser marcadas à noite para que toda a população possa participar, incluindo os 

vereadores visto que o assunto é de extrema importância pára a visão de longo 

prazo da qualidade dos municípios. Foi sugerido fazer uma minuta de lei de projeto 

do PMSB. E nada mais havendo tratar, encerro a presente ata que vai devidamente 

assinada por mim, Rodnei Pereira Marcusso, Supervisor Administrativo do 

CI/CENTRO, e na lista de presenças do Consórcio. 

2.2.4 Reuniões Técnicas não registradas 

Por diversas vezes, nas etapas de levantamento e em período pré ou pós 

audiências pública, foram desenvolvidas reuniões com os técnicos do município, 

que acabaram não sendo registradas. 

 

2.3 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Foram desenvolvidas Audiências Publica que tiveram como finalidade de 

apresentação, divulgação e discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico. As 

reuniões tiveram o objetivo específico de apresentar o conteúdo das versões 

preliminares do Diagnóstico, Prognóstico e Metas, receber sugestões, 

recomendações, críticas ou propostas sobre o objeto, com vistas a democratizar, 

conferir transparência e assegurar a participação popular na elaboração do Plano. 

Foram realizadas audiências no salão Evangélico do Município e na Câmara 

Municipal de Vereadores da cidade de Quevedos, buscando oportunizar a todos os 

munícipes a participação. Durante as audiências a população pode discutir e 

informar problemas recorrentes no município.  
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Figura 08 - Audiência Públ ica – Etapa 02. Apresentação do trabalho pelo Eng° Rubens 
Leão, da empresa Consultora. 05 de abri l  de 2016. 
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 Figura 09 - Audiência Públ ica – Etapa 02. Apresentação do trabalho pelo Eng° Rubens 
Leão, da empresa Consultora. 05 de abri l  de 2016. 
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Figura 10 - Audiência Públ ica – Etapa 03. Apresentação do trabalho pelo Consultor 
Tiago Silveira, da empresa Consultora. 11 de outubro de 2016. 

 

Figura 11 - Audiência Públ ica – Etapa 03. Apresentação do trabalho pelo Consultor 
Tiago Silveira, da empresa Consultora. 11 de outubro de 2016. 
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Os assuntos tratados em audiências públicas foram incluídos no Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Como forma de manter o relato e a participação 

da comunidade, os assuntos ficaram registrados nas Memórias de Audiência, 

relatada pelo Jornalista Anderson Vargas, que acompanhou as reuniões: 

 

2.3.1 Memória do Circuito de Audiências Públicas de 05 de abri l  de 2016 

(Volume 2 - Levantamentos, Caracterização e Diagnóstico dos Sistemas de 

Saneamento)  

 Durante o dia 05 de abril deste ano, foi realizada Audiência Pública entre a 

empresa contratada para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB de Quevedos e funcionários representantes da municipalidade e comunidade 

em geral. Participaram da reunião representando a empresa, o engenheiro Rubens 

Leão, consultor Fabiano Vilanova e o jornalista Anderson Vargas e representando a 

prefeitura o prefeito Aldori Flores Vieira, vereadores, secretários da administração 

municipal, representantes da EMATER/RS, além de agentes comunitários do 

município e comunidade em geral. A reunião foi realizada no Salão Católico do 

Município. Durante a audiência o engenheiro e consultores apresentaram um 

diagnóstico sobre o Plano. Os representantes do município puderam debater as 

problemáticas e os pontos importantes que irão contribuiu para a elaboração do 

Plano. Foram apresentadas as premissas importantes destro do Plano de 

Saneamento e a rotina básica de desenvolvimento. O engenheiro Renato, falou 

sobre alguns pontos que PMSB deverá abranger entre eles: Diagnóstico da situação 

atual e seus impactos do município; Diretrizes Objetivos e Metas (curto, médio e 

longo prazo); Programas, Projetos e Ações para atingir Objetivos e Metas; Ações 

para Emergência e Contingências; Previsão de Índices Mínimos de Desempenho; 

Mecanismos e Procedimentos para Avaliação Sistemática da Eficiência e Eficácia 

das Ações Programadas. Ao longo da apresentação o engenheiro falou sobre a 

universalização do acesso ao saneamento; Integralidade; Prestação dos serviços de 

forma adequada; Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais do município; Eficiência e sustentabilidade 

econômica; Utilização de tecnologias apropriadas; Transparência das ações; 
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Controle social; Segurança, qualidade e regularidade; Integração das infra-

estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Durante a 

apresentação algumas perguntas eram realizadas, especialmente com relação aos 

quatro eixos específicos no Plano de Saneamento, sendo estes pontos já 

esclarecidos na hora. A comunidade elencou alguns problemas dentro de suas 

localidades, entre elas é o tratamento da água que recebe somente o cloro durante 

a o tratamento e não recebe o flúor e também não é feita exames de materiais 

pesados na água que abastece a cidade, tendo assim, uma duvida sobre o 

crescimento de casos de câncer na cidade, no qual, se fala da possível 

contaminação do lençol freático com insumos agrícolas. Dentro dos pedidos da 

comunidade, foi elencado sobre reparos no sistema de abastecimento, substituição 

da rede de água, reparos e manutenção dos poços artesianos. Outro problema 

citado é a falta de rede de abastecimento nas residências e a falta de tratamento 

de esgoto. Durante reunião foi mencionado o interesse de contrato junto a Corsan, 

mas os valores não é acessível. Dentro dos diagnósticos foi identificado que 

atualmente o serviço de abastecimento atende 100% da área urbana e 80% da 

área rural, devendo apenas ser ampliado para novos núcleos habitacionais, 

seguindo o crescimento natural do município. O abastecimento é de 

responsabilidade da Prefeitura de Quevedos, através da Secretaria Municipal de 

Obras. O sistema de captação de água é realizado através de 17 (dezessete) poços 

tubulares, sendo que 4 (quatro) poços localizam-se na sede do município e 13 nas 

demais localidades do município. Em cada um destes poços a água é captada e 

armazenada em reservatórios, onde recebe o tratamento (cloração) e posterior 

distribuição para população, através de rede de canalização. O Volume produzido 

anualmente por este sistema é de 1.169 m³/dia, para o atendimento de 808 

ligações. O tratamento da água é realizado pela empresa terceirizada. Cada poço é 

realizado análise da água uma vez a cada mês. Na área rural são necessárias 

melhorias no abrigo das bombas, incluindo a pintura do mesmo, além de 

cercamento do manancial com área restrita. A solução de abastecimento através de 

poço mais profundo é uma boa solução, principalmente em épocas de estiagem nas 

propriedades no interior do município. Há a necessidade também de colocar 

hidrômetros nas residências do interior para que possam ser verificados os volumes 

consumidos e realizar a cobrança adequada. Atualmente o município de Quevedos 
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não conta com tratamento coletivo de efluentes sanitários. Não há também 

qualquer estudo de concepção para tratamento coletivo dos esgotos domésticos de 

parte da sede urbana de Quevedos. Levantamentos mostram que parte dos 

domicílios encaminham seus esgotos sanitários para fossas sépticas e sumidouros. 

Algumas são ligadas diretamente à rede pluvial existente, e as demais lançam 

diretamente os efluentes aos cursos d’água existentes. Há no município um grande 

reservatório de efluentes domésticos provenientes de um loteamento “Minha Casa 

Minha Vida”, o qual é retirado o efluente semanalmente para que não haja 

transbordamento. Será feito um estudo de concepção durante o prognóstico deste 

plano. Atualmente o tratamento é através de fossas rudimentares e por valas de 

infiltração, quando não são ligados diretamente na rede de esgotamento pluvial. 

Atualmente verifica-se que 60% dos esgotos são destinados a vala de infiltração 

(sumidouro) o que pode ocasionar poluição das águas subterrâneas, assim como os 

30% que são destinados a tratamento primário e destino à rede pluvial, o que traz 

problemas de proliferação de vetores e mau cheiro. Verifica-se que com a 

implantação da rede separadora absoluta, muitos destes problemas serão 

minimizados, devendo até a implantação manter o sistema de tratamento 

individual com as adequações legais necessárias. Até a implantação da rede 

separadora em todo o município, deve o município melhorar, implantar e dar 

manutenção a estes sistemas individuais. Não há central de transbordo e triagem, 

o material recolhido pela coleta domiciliar e comercial é destinado diretamente ao 

aterro em Santa Maria, localizado a 110 km do município. O município não possui 

prédio ou estrutura para triagem. O município não possui local para os resíduos da 

construção civil e podas. Estes resíduos acabam por servir de aterros em lotes no 

município ou são destinados à propriedades rurais. O serviço de recolhimento de 

resíduo domiciliar e comercial é realizada pelo próprio município, já a sua 

destinação final, é terceirizado e destinado para a CRVR-Santa Maria. O município 

conta com um caminhão que coleta 03 vezes por semana na zona urbana e 

quinzenalmente na zona rural. O volume médio diário é de 0,56 ton/dia. 

Levantamentos mostram que parte dos domicílios encaminha seus esgotos 

sanitários para fossas sépticas e sumidouros. Algumas são ligadas diretamente à 

rede pluvial existente, e as demais lançam diretamente os efluentes aos cursos 

d’água existentes. Segundo estudos não existem projetos da drenagem pluvial 
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existente. Os dados são esparsos e imprecisos. Devido ao município encontrar-se 

com cotas altimétricas elevadas e em desnível, o que facilita a drenagem pluvial, e 

não causa problemas de drenagem no município. Um dos problemas ainda a serem 

resolvidos nas questões de saneamento do município, é o sistema de drenagem 

urbana que recebe o esgotamento sanitário. Há necessidade de se evitar a 

contaminação dos recursos hídricos com o despejo destes efluentes não tratados. 

Há ainda a necessidade de maior manutenção da rede de drenagem devido ao 

assoreamento, impossibilitando a real vazão instalada. Há grande demanda 

também, na instalação destes equipamentos de drenagem (redes, bocas-de-lobo, 

sarjetas, etc) nas vias municipais existentes. Deve o município criar um 

departamento específico para a questão da drenagem urbana, assim como, 

melhorar, ampliar e resolver estes pontos desconformes apresentados. Por fim 

foram apresentadas as principais manifestações da Audiência, quando foram 

debatidos alguns pontos com maior destaque: Tratamento e controle da qualidade 

da água nas localidades rurais. Concluído apresentamos o material (slides) 

apresentado durante as Audiências Públicas:  
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2.3.2 Memória da Audiência Pública de 11 de outubro de 2016 (Volume 3 - 

Prognóstico, Metas e Ações)  

Durante a manhã do dia onze de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 

com início às 10 horas, no Plenário de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 

de Quevedos, com a presença das autoridades do município bem como a população 

do mesmo, os quais assinaram a lista de presença anexa, teve lugar a Audiência 

Pública sobre o Plano de Saneamento Básico Municipal - Volume 3 - Prognóstico, 

Metas e Ações. Abrindo a audiência, o prefeito municipal Aldori Flores Vieira fez a 

recepção aos presentes e falou sobre a busca de melhorias para a cidade após a 

elaboração do PMSB, após a equipe da Empresa Urbana Engenharia, por meio do 

consultor técnico Tiago Silveira, acompanhado pelo Jornalista Anderson Vargas, 

apresentaram as propostas referentes ao Plano de Saneamento Básico Municipal. A 

explanação foi referente à situação atual do município, também sobre os 

problemas identificados, metas e ações a serem tomadas no que diz respeito ao 

Sistema de Abastecimento de água, Destinação e Tratamento de Esgoto, Manejo 

dos Resíduos Sólidos e Manejo da Água Pluvial do município. Nos slides foram 

apresentadas as metas a serem cumpridas, no qual as autoridades presentes e a 

população contribuíram para definição dos prazos em ações imediatas ou 

emergenciais: até 3 anos; Curto prazo: entre 4 a 8 anos; Médio prazo: entre 9 e 12 

ano e Longo prazo: entre 13 e 20 anos. Algumas metas e prazos foram alterados, 

que serão expostos no decorrer do Plano. Após a explanação da Empresa Urbana 

Engenharia, foi aberto espaço para os ouvintes se manifestarem a respeito do 
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tema, onde relataram sobre problemas existentes no município. A prefeita eleita 

Neusa dos Santos Nickel falou da união de todos, tanto executivo e legislativo, 

como os munícipes para trabalhar em prol da comunidade. Ela enfatizou o trabalho 

em grupo e também a educação escolar junto a comunidade. O representante da 

Empresa Urbana Engenharia, consultor técnico Tiago Silveira, destacou que até o 

final do mês de outubro, inicio de novembro do corrente ano, o Plano de 

Saneamento Básico Municipal será encaminhado para o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente que encaminhará para a Prefeitura Municipal para posterior 

encaminhamento para a aprovação na Câmara de Vereadores do município. Por 

fim, eu, Anderson Vargas, Jornalista designado para a escritura, declaro lavrada 

esta Ata, a qual foi assinada, em folha anexa, pelos participantes no início do ato 

de Audiência Pública.  

Apresentação Slides: 
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2.4 CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Quevedos contou 

com diferentes mecanismos de divulgação e comunicação para disseminar o acesso 

as informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares, os serviços prestados e 

sua avaliação sobre o PMSB. Os canais também serviram para recebimento de 

criticas e sugestões, garantindo-se a avaliação e a resposta a todas as propostas 

apresentadas. 

 

2.4.1 Site "Plano Participativo" 

Foi desenvolvido um website para a divulgação das ações dos Planos 

elaborados pela empresa Urbana, entre eles o PMSB de Quevedos. Todos os 

materiais feitos pelo jornalista foram divulgados no site e repassado para a 

imprensa local do município ou região.  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO 

  

Relatório de Participação Social 

Plano Municipal de Saneamento Básico | Consórcio Intermunicipal da Região Centro/RS  34 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE QUEVEDOS 
 
 
 
 

 

 

Figura 12 - Página www.planoparticipativo.com.br para divulgação das ações do Plano 
de Saneamento 
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Figura 13 - Divulgação de releases a partir do Site www.planoparticipativo.com.br 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO 

  

Relatório de Participação Social 

Plano Municipal de Saneamento Básico | Consórcio Intermunicipal da Região Centro/RS  36 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE QUEVEDOS 
 
 
 
 

 

 

Figura 14 - Divulgação de releases a partir do Site www.planoparticipativo.com.br  

 

 

2.4.2 Fanpage em Rede Social  

Para comunicação ser mais efetiva, foram mobilizados agentes a partir da 

rede social Facebook, para divulgação das agendas e das atividades do PMSB. Todo 

o material divulgado em sites e jornais foram também divulgado na rede social 

Facebook. 
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Figura 16 - Divulgação via Facebook 

 

 

2.4.3 Divulgação pela imprensa a partir de releases 

Dentro do mecanismo de divulgação, a comunidade de Quevedos também 

realizou transmissão em rádio, noticiando informações sobre o trabalho realizado 

dentro do PMSB através de noticias e boletins, elaborados a partir de releases 

disponibilizados pela empresa consultora. Outra forma de divulgação foi através de 

panfletos e fixação de recados em murais localizados na Prefeitura Municipal e 

Câmara de Vereadores de Quevedo, além de ofícios enviados pela Secretaria 

responsável pela preparação do PMSB para as autoridades representantes do 

município, que esta em anexo ao arquivo.  

Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação, além 
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de informar os objetivos e desafios sobre o PMSB são trabalhos relevantes para o 

desenvolvimento e a transparência do trabalho realizado pela empresa contratada e 

Prefeitura Municipal..  

 

3. LISTA DE PRESENÇA DOS EVENTOS 

Como anexo, encaminha-se a lista de presença dos eventos: 
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4. CONCLUSÃO 

A partir das diversas formas de emulação, a participação da comunidade de 

Quevedos na elaboração do PMSB foi satisfatória. 

O sucesso do trabalho, além da atividade técnica da consultora, passou pelo 

interesse e participação dos técnicos do município no processo de planejamento. 

Pode-se dizer, sem muita dificuldade, que o trabalho serve como modelo na 

elaboração de estudo participativo em municípios de pequeno porte. 

 


