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1 APRESENTAÇÃO
Este documento tem como objetivo apresentar o Plano de Mobilização Social que
deverá ser executado, posterior a sua avaliação e validação, durante o processo elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Carazinho– RS.
Este Plano foi desenvolvido com base no Termo de Referência elaborado pelo
município para o processo licitatório do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano
Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que serão
elaborados para o município de Carazinho/RS são objeto do Processo Administrativo nº
013/2015, Modalidade Tomada de Preço nº 001/2015 e Contrato de Trabalho 037/2015 e
Ordem de Serviço 086/2015.
Com este documento atende-se à entrega do Produto 01 (Plano de Mobilização Social),
item previsto pelo Termo de Referência do Edital supracitado.
Neste contexto, verificada a necessidade de algumas definições e informações iniciais,
pertinentes ao desenvolvimento do trabalho, apresentam-se na sequência: justificativa,
objetivos, a equipe de trabalho, abrangência territorial, metodologia, atividades, metas e
cronograma de execução do Plano de Mobilização Social.
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2 JUSTIFICATIVA
O Plano de Mobilização Social visa desenvolver ações para a sensibilização da
sociedade quanto à relevância do PMSB e da sua participação no processo de elaboração. Por
meio deste planejamento organiza-se o processo e os canais de participação na elaboração do
Plano e na avaliação dos serviços públicos de saneamento básico (inciso IV, do art. 3º, da lei
11.445/07).
Conforme tal definição, e baseando-se nas premissas do Termo de Referência, o Plano
de Mobilização Social abrangerá ações que contemplem a participação da comunidade, no
território urbano e no território rural do município. O processo de mobilização social permitirá
o envolvimento dos cidadãos no reconhecimento das demandas de saneamento a partir da
vivência e espaço de sua realidade. E incentivará os sujeitos sociais no processo de
planejamento das ações que atendam as necessidades e os problemas prioritários do saneamento
básico.
Para a execução da mobilização social, serão levadas em conta diretrizes e estratégias
que permitam a participação dos cidadãos carazinhenses no processo de elaboração do PMSB,
quais sejam:
a. Formatação/elaboração de mecanismos de divulgação e comunicação para a
disseminação e o acesso às informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares, os serviços
prestados e sua avaliação, o processo e os eventos previstos e as propostas relativas ao Plano
de Saneamento Básico. Exemplos: informativos ou boletins impressos, cartilhas, páginas para
a internet, vídeos explicativos e programas de rádio dentre outros meios de divulgação e
comunicação;
b. Estabelecimento de canais para recebimento de críticas e sugestões, garantindo-se a
avaliação e resposta a todas as propostas apresentadas. Exemplo: a proponente propõe o uso de
consultas públicas pela internet e/ou por formulários, ouvidoria, criação de página do PMSB e
ou página em redes sociais ou outros meios disponíveis;
c. Constituição de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas específicos do
Plano, quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuação articulada de
diferentes órgãos e instituições;
d. Concepção e planejamento com cronograma dos eventos abertos à comunidade local,
a exemplo de debates, seminários e audiências públicas para discussão e participação popular
na formulação do Plano, incluindo a recepção de dados de saneamento, se necessário;
e. Realização de Audiência Final ou Conferência Municipal de Saneamento Básico,
conforme a conveniência, para a discussão das propostas e instrumentos do PMSB, incluindo
agenda de eventos e discussões setoriais e temáticos preparatórios; e
f. Definição da forma de acompanhamento e participação, no processo de elaboração do
PMSB, dos Conselhos da Cidade, de Saúde, de Meio Ambiente e de Educação e, caso estejam
instalados, dos Comitês de Bacia Hidrográfica onde o município estiver inserido.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
O presente Plano de Mobilização Social tem como objetivo geral propor estratégias,
espaços e instrumentos que possibilitem estimular a atuação e a proposição dos diversos sujeitos
sociais na construção e no controle social da política pública de Saneamento Básico do
Município de Carazinho.

3.2 Objetivos Específicos
Para a concretização do objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos
específicos:
a. Elaborar mecanismos de divulgação e comunicação para a disseminação e o acesso às
informações sobre o Plano de Saneamento Básico.
b. Constituir Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas específicos do Plano
quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuação articulada de
diferentes órgãos e instituições;
c. Realizar eventos abertos à comunidade local, a exemplo de reuniões, debates, e
audiências públicas para discussão e participação popular na formulação do Plano, incluindo a
recepção de dados de saneamento, se for o caso;
d. Realizar evento final, na forma de audiência pública ou de Conferência Municipal de
Saneamento Básico, conforme a conveniência, para a discussão das propostas e instrumentos
do PMSB, incluindo agenda de eventos e discussões setoriais e temáticos preparatórios;
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4 EQUIPES DE TRABALHO
4.1.1 Comissão Técnica do Plano Municipal do Plano Municipal de
Saneamento
Integram a comissão Técnica de Coordenação e Acompanhamento do processo de
elaboração do PMSB, os membros citados abaixo.


Giovanni Fiorese (Eng. Civil – Representante da Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas);



Daniel Schu (Agente de Planejamento e Orçamento- Secretaria Municipal de
Educação e Cultura);



Camile Dornelles (Licenciadora na Secretaria Municipal de Meio Ambiente Departamento de Meio Ambiente);



Roberto Klein (Secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas);



Liana Barbizan Tissiani (Diretora da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente);



Gian Pedroso (Secretário Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade
Urbana);



Valdete Tamimi (Eng. Civil – Representante da Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas);



Tailingui A. Cullmann (Procuradora Município).

4.1.2 Comissão de Validação do Plano Municipal do Plano Municipal de
Saneamento e Controle Social
A Comissão de Validação do Plano é composta pelos membros abaixo relacionados.


Renato Suss: Prefeito Municipal;



Secretários Municipais;
 Cecília Bertoldi Ramos dos Santos - Secretaria Municipal da
Administração
 Paulo Roberto Barboza - Secretaria Municipal da Agricultura
 Thaise Vargas Albuquerque - Secretaria Municipal de Assistência Social
 Gian Pedroso - Secretário Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade
Urbana
Eloisa Maria da Rocha Dreyer - Secretaria Municipal de Educação e
Cultura
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 João Carlos Martins Pedroso - Secretaria Municipal da Fazenda e
Arrecadação
 Vilson Antônio Paese - Secretaria Municipal Geral do Governo
 Flavio Maioki - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Roberto Klein - Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras
Públicas
 João Ricardo Hartmann - Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância
Sanitária
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Carazinho (AEAC);



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/Carazinho);



Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC);



Conselho Municipal do Meio Ambiente de Carazinho (COMMAC);



Universidade Luterana do Brasil (ULBRA/Carazinho);



Universidade de Passo Fundo - Campus Carazinho (UPF/Carazinho);



Representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica;



ELETROCAR - Centrais Elétricas de Carazinho;



Câmara de Vereadores;



2º Batalhão Ambiental de Carazinho; e



Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN).

4.1.3 Equipe Técnica da INFRA –GEO ENGENHARIA GEOTECNIA E MEIO
AMBIENTE LTDA
Engenheiro Civil Antonio Thomé – Coordenador Geral
Engenheiro Ambiental Vinícius Honse Didó - Coordenador Executivo e Especialista em
Estudos/projetos de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários
Engenheiro Civil Luis Eduardo Formigheri - Especialista em Estudos/projetos de Sistema
de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários
Engenheira Civil Simone Fiori – Especialista em Estudos/Projetos de Macro drenagem
Urbana e/ou Recursos Hídricos
Engenheiro Ambiental Valter Caetano Dos Santos - Especialista em Estudos de Impacto
Ambiental, Relatórios de Impacto Ambiental e Gerenciamento de Resíduos sólidos
Engenheira Ambiental Daiane Mara Walker - Especialista em Estudos/projetos de Sistema
de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários
Bióloga Gladis Cleci Hermes Thomé - Especialista em Meio Biótico, Projetos de Educação
Ambiental e Elaboração de EIA/RIMA
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Geólogo Luiz Paulo de Moura Fragomeni - Especialista em Estudos de Impacto Ambiental,
Relatórios de Impacto Ambiental e Gerenciamento de Resíduos sólidos
Advogado Fernando Casa – Especialista em Direito nas Áreas de Saneamento e/ou de
Prestação de Serviços Públicos.

4.1.4 Equipe Técnica da INFRA –GEO Responsável pela Mobilização Social
Arquiteta e Urbanista Rosa Maria Locatelli Kalil - Especialista em Análise de Viabilidade
e Sustentabilidade Econômico-Financeira (Economia) e Mobilização Social
Arquiteto e Urbanista Marcos Antônio Leite Frandoloso – Especialista em Demografia e
Diagnóstico de Prestação de Serviços Públicos e Mobilização e Envolvimento Social
Historiadora e Socióloga Elenice Pastore - Especialista em Diagnósticos Antropológicos e
Mobilização e Envolvimento Social de Comunidades
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5 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E POPULACIONAL
O Plano de Mobilização Social de Saneamento Básico contempla as áreas urbana e rural
do município de Carazinho, localizado na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Seu
território compreende uma área aproximada de 676 km² e a altitude de 603m acima do nível d
mar. Conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BGE), (Censo
Demográfico 2010) a população de Carazinho no ano de 2010 era de 59.317 pessoas, densidade
demográfica municipal de 89,23 hab./ km². Destas 58.253 pessoas residiam em área urbana
(98,1%) e 1.064 pessoas residiam em área rural (1,79%).
Ainda segundo informações disponibilizadas pelo IBGE (2014) através de seu endereço
eletrônico (http://cod.ibge.gov.br/998), geradas a partir de pesquisas datadas de 2010, o
município de Carazinho possui área da unidade territorial de 665,092 km², enquanto que o site
da prefeitura municipal de Carazinho (http://www.carazinho.rs.gov.br) informa que a área
territorial do município é de 676 Km², com área urbana de 115 km² e área rural de 561 km².
Adicionalmente Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2009) reforça que a área total do
Município é de 665, 1 km², e relata ainda que a mesma está dividida em 5 distritos: Distrito
sede, Pinheiro Marcado, São Bento, Cruzinha e Molha Pelego.
Há consenso entre as fontes supracitadas sobre os limites geopolíticos do município.
Carazinho apresenta as seguintes divisas: Norte: Coqueiros do Sul e Almirante Tamandaré do
Sul; ao Sul: Não-Me-Toque e Colorado; Leste: Passo Fundo; Oeste: Chapada e Santa Bárbara
do Sul; Nordeste: Pontão e Coqueiros do Sul; Noroeste: Chapada; Sudeste: Santo Antônio do
Planalto; Sudoeste: Saldanha Marinho, conforme representados pelo Mapa da Figura 1.
.
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Figura 1: Municípios limítrofes do município de Carazinho/RS.

5.1 Ordenamento Municipal
Quanto ao ordenamento municipal, para fins de planejamento e ordenamento do
território, conforme o Plano Diretor do Município de Carazinho, Lei Complementar n.º 178, de
30 de Dezembro de 2013, o município de Carazinho, é dividido em Macrozonas, que constituem
o Macrozoneamento Municipal.
Faz-se importante descrever este macrozoneamento a fim de possivelmente utilizá-lo
como norteador nos futuros estudos do PMSB, haja vista, que conforme definição da Lei supra
citada as Macrozonas são definidas como porções do território municipal com características
homogêneas ou assemelhadas de sitio, de ocupação antrópica e de situação ambiental. Sendo,
portanto, indispensáveis quando em uma definição de setores de mobilização social.
Ainda segundo a referida Lei, o Macrozoneamento Municipal é composto pelas
seguintes macrozonas: I - Macrozona de Proteção dos Mananciais; II - Macrozona de Produção
Rural Um; III - Macrozona de Produção Rural Dois; IV - Macrozona Urbana.
Dentre as Macrozonas do Plano Diretor, também foram definidas as divisões da
Macrozona Urbana, sendo esta segmentada em três conjuntos de áreas com características de
ocupação urbanas diferenciadas, a saber: I - Áreas Urbanas; II - Áreas de Expansão Urbana; III
- Áreas de Proteção dos Mananciais. Outro ponto importante a ser considerado quando na
elaboração do PMSB, pois essas diferentes zonas urbanas devem ter estudos específicos
julgando suas características distintas.
Por fim, se faz importante destacar o texto do Plano Diretor, em sua forma de Lei
Municipal, quando assume alguns compromissos, a saber:
O Poder Executivo utilizará para a implantação da Política de
Desenvolvimento e Planejamento Territorial, além do Plano Diretor e de
outros que se tornarem necessários, os seguintes instrumentos:
I - de planejamento: a) Plano Diretor Estratégico; b) Plano Diretor de
Desenvolvimento Rural; c) Plano Ambiental; d) Plano de Saneamento
Básico; e) Planos Setoriais;
II - orçamentários: a) orçamento plurianual; b) diretrizes orçamentárias;
c) orçamentos anuais,
III - legais: a) Código Tributário; b) Código de Parcelamento do Solo; c)
Código de Obras; d) Código de Posturas; e) Código Ambiental;
IV - cadastrais: a) Inventário do Patrimônio Cultural Urbano; b)
Inventário dos Bens Naturais; c) Cadastro Imobiliário; d) Sistema de
Informações Geográficas Municipal.

A definição do perímetro urbano de Carazinho foi alterada pela Lei Municipal n°
5.485/01 de 09 de Abril de 2001, a qual define que a área do perímetro urbano é de 114,74 Km²
de um total de 665, 1 km² do território municipal.
Ademais, verifica-se o zoneamento urbano definido pelo Plano Diretor datado de 2013.
Este marco legal define as 15 zonas urbanas legais, que apresentam previsão de usos do solo, e
índices urbanísticos específicos, estabelecidos conforme as diretrizes de ocupação, densidade e
condições físicas e sociais do território urbano. Esta organização do território é importante, pois
já prevê e identifica os vetores e áreas de expansão urbana de densificação populacional e
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construtiva e de usos e atividades previstas, os quais deverão ser considerados nas fases de
diagnóstico e de prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico (Quadro 1).
Quadro 1: Zoneamento urbano de Carazinho conforme Plano Diretor
Item

Zona urbana do Plano Diretor de 2013

1

Zona Comercial e de Serviços 1

2

Zona Comercial e de Serviços 2

3

Corredor Comercial e de Serviços 1

4

Corredor Comercial e de Serviços 2

5

Zona Residencial 1

6

Zona Residencial 2

7

Corredor de Produção Urbana

8

Zona de Produção Urbana

9

Distrito Industrial

10

Zona Aeroportuária

11

Zona de Proteção Aeroportuária

12

Zona de Educação e Tecnologia

13

Zona de Recreação e Lazer

14

Zona Especial de Interesse Comunitário

15

Zona Especial de Interesse Social 2

O território municipal é dividido em 55 setores censitários urbanos, estabelecidos pelo
IBGE, compreendendo 42 bairros, loteamentos e vilas, conforme distribuição da planta da
Figura 2. A área rural divide-se em 10 setores censitários, compreendendo dois distritos e
demais comunidades.
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Figura 2: Bairros da área urbana de Carazinho/RS.
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6 PRESSUPOSTOS E RECURSOS METODOLÓGICOS
As formas de participação da sociedade organizada têm como objetivo conseguir o
envolvimento da comunidade na tomada de decisões que vão estabelecer a configuração do
sistema de saneamento do município (infraestrutura e funcionamento). Ao mesmo tempo, como
o planejamento trabalhará com cenário de longo prazo, com reavaliação permanente e
redirecionamento, quando necessário. Desta forma, torna-se importante que a questão do
planejamento e da futura gestão do plano seja incorporada para toda a sociedade.
A mobilização social é definida como sendo um processo educativo que promove a
participação de muitas e diferentes pessoas ou instituições em torno de um propósito comum.
Por isso a importância de definir os níveis de participação, as formas de participação e os grupos
de participantes.
Partindo de um pressuposto de que uma grande parcela de indivíduos na atualidade se
movem por interesses, necessidades ou identidades, a mobilização social deverá levar em
consideração a valorização de aspectos que possuem significância e simbologia com relação a
todas as quatro vertentes do saneamento ambiental – abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos - relacionando-as a questões do dia-adia dos cidadãos do município.
Nesse sentido, algumas premissas a serem contempladas pelo plano são adiantadas,
baseadas em Planos de Saneamento já elaborados com sucesso para outros municípios de porte
similar e nas orientações do Manual elaborado pela FUNASA, edição de 2012.
Portanto, a seguir estão relacionadas algumas linhas básicas e preliminares necessárias
quando na elaboração do Plano de Mobilização Social para perfeita execução dos trabalhos.
 Estabelecimento de canais permanentes de comunicação que auxiliem no processo
de mobilização e participação da população no processo de elaboração do plano, conforme
preconiza a Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007).
 Realização de entrevistas com o Poder Público, organizações não governamentais,
entidades vinculadas ao saneamento básico. Além da mobilização destes, é necessário obter
dados sobre o saneamento no município que possam compor os produtos do plano juntamente
a sociedade, comerciantes etc.
 Realização de Eventos, Conferências e, ou Audiência Pública, conforme previsto
no planejamento.
 Realização de atividades formativas que contribuam para a capacitação dos sujeitos
envolvidos na futura gestão do PMSB.
Em conformidade com o Manual da FUNASA (2012) considera-se razoável um mínimo
de 3 (três) eventos em cada setor de mobilização social em consequência dos objetivos de cada
fase do PMSB.
Entretanto, compreende-se que as atividades de mobilização social poderão ser
desenvolvidas com públicos distintos e em momentos diferentes:
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 Público 1 - Comunidade em geral, incentivando a pluralidade de participação
(população urbana e rural, as mulheres e os homens, os jovens e os idosos, os indígenas).
 Público 2 - Lideranças e agentes sociais, representantes de entidades públicas ou
privadas, representantes de conselhos municipais, instituições de ensino, de pesquisa e
extensão, representantes do poder público, enfim, atores sociais diretamente envolvidos com a
temática.
 Público 3 – Pessoas com afinidade, conhecimento ou interesse específico por uma
temática, para contribuição nos encontros técnicos. Ex: a questão dos resíduos sólidos.
Ainda, todos os eventos de participação e mobilização social produzirão informações
específicas da realidade prática do município. Estas informações serão devidamente
organizadas e consolidadas e seu resultado refletirá diretamente na tomada de decisões do
PMSB.
Os eventos, e em especial, as reuniões públicas, serão organizados de forma a
permitirem a participação da população municipal, tanto domiciliada em área rural quanto
urbana. Para tal, as atividades serão realizadas setorialmente para a área urbana do município
de Carazinho e planejados também agrupamentos de comunidades rurais para que nas reuniões
em “setores” rurais seja conquistada sua máxima participação. A indicação dos meios de
divulgação das reuniões setoriais, audiências e consultas públicas será parte integrante deste
plano.
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7 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Propõe-se preliminarmente neste Plano de Trabalho que o planejamento das atividades
de mobilização e envolvimento da sociedade ocorra em quatro momentos estratégicos,
realizados de forma direta aos interessados/atores do PMSB ou através dos representantes de
entidades setoriais, privadas, sociais, entre outras.
1. Atividade inicial: Audiência pública
Este evento tem como objetivo a apresentação das diretrizes e dos objetivos do PMSB,
o Plano de Trabalho Consolidado e o Plano de Mobilização Social. Esta será uma atividade
aberta à comunidade, porém, poderão ser priorizados atores sociais e institucionais mais
diretamente envolvidos com o tema.
Para esta atividade serão realizadas atividades de divulgação nos meios de comunicação,
informando a população de modo geral que o município de Carazinho passará por um processo
participativo de elaboração do PMSB, e que a população também participará em diversos
eventos. Estas atividades de divulgação ficarão a cargo da Prefeitura Municipal de Carazinho.
2. Eventos setoriais (Reuniões públicas na comunidade na fase de diagnóstico e
prognóstico e na apresentação do plano finalizado)
Estes eventos setoriais deverão ocorrer durante a realização do diagnóstico preliminar
pelo Comitê de Acompanhamento, Coordenação e Fiscalização e após a conclusão do plano.
Estes eventos objetivam a apresentação dos estudos de levantamento de informações e dados
do município, principalmente sobre a questão do saneamento. Visam demonstrar à sociedade o
que se dispõe de conhecimento do problema e proporcionar assim a abertura para críticas e
contribuições, bem como iniciar junto à comunidade uma preliminar discussão sobre os
prognósticos do saneamento básico no município. Após a finalização do plano serão realizados
novos encontros para apresentação das conclusões.
Estas atividades serão abertas à comunidade em geral, e deverão ser descentralizados
setorialmente na área urbana e na área rural, para permitir e facilitar a participação da
população. Com base na distribuição territorial dos bairros e distritos e na experiência das
lideranças comunitárias (União das Associações Comunitárias Carazinhenses, agentes sociais
e outras), prevê-se que o município será subdivido em 6 setores urbanos e em 3 setores rurais,
que poderão ser acrescidos de reuniões específicas com segmentos, caso necessário. Os locais
para estas atividades serão selecionados em comum acordo entre a contratada, a contratante, as
lideranças comunitárias e os mobilizadores sociais, visando oferecer acessibilidade e atrair o
maior número de participantes.
3. Audiência pública de diagnóstico:
Este evento tem como objetivo uma apresentação pública dos resultados do diagnóstico
técnico-participativo do PMSB. Será um evento onde toda a comunidade poderá participar, com
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objetivo de obter um conhecimento amplo do diagnóstico do PMSB e opinar sobre o mesmo,
sugerindo proposições futuras.
4. Audiência pública de finalização:
Este evento tem como objetivo uma apresentação pública dos resultados da elaboração
do PMSB (diagnóstico, prognósticos, programas projetos e ações, mecanismos de avaliação).
Será um evento onde toda a comunidade poderá participar, com objetivo de obter um
conhecimento amplo das proposições do PMSB e opinar sobre elas.
5. Atividades de suporte técnico e complementares:
Durante todo o processo de planejamento participativo serão realizadas atividades de
suporte técnico e complementares aos momentos citados acima:
a. Encontros Técnicos:
Serão realizadas reuniões quinzenais entre a proponente e o Comitê de Coordenação,
Acompanhamento e Fiscalização, nas quais são apresentados, debatidos e aprovados os
relatórios que compõem o Plano, relatórios parciais e ou produtos. Os encontros ocorrerão
quinzenalmente, com a participação dos membros efetivos, podendo mensalmente ser abertos
a representantes da comunidade e de entidades diretamente envolvidos com o tema, mediante
demanda e comum acordo da contratante e da proponente.
b. Atividades de Multiplicação:
Serão atividades realizadas de forma indireta, nas quais os membros representantes de
entidades, grupos, escolas, poderão realizar pequenos eventos formativos e informativos sobre
a temática do saneamento, permitindo que o tema possa ser polarizado em todo o município.
Ex. A EMATER poderá priorizar essa temática nas suas atividades nas comunidades rurais. As
escolas poderão desenvolver atividades pedagógicas voltadas à discussão do saneamento com
seus alunos. Para instrumentalizar estas atividades será elaborado material informativo.
c. Canais de comunicação e recebimento de sugestões:
Serão realizadas ações de comunicação para informação sobre o processo, para
recebimento de sugestões e contribuições da população, tendo como instrumento as mídias
sociais, em especial o site eletrônico do PMSB, a ser vinculado ao site da Prefeitura Municipal
de Carazinho. Também será criada página do PMSB em rede social para divulgação e
recebimento de contribuição. Durante o processo serão utilizados os meios de comunicação
social disponíveis no município, tais como jornal, rádio, televisão e sites oficiais, sempre que
possível.
A divulgação, publicação e envio de convites para a participação da população nos
diversos eventos ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Carazinho.
Em todas as atividades serão utilizados instrumentos e técnicas didáticos com linguagem
apropriada e acessível para que o público possa compreender e contribuir no debate. Considerase que em todos os momentos será necessário abordar temas como:
 Apresentação e caracterização de um PMSB, processo de planejamento participativo e a
avaliação do conhecimento por parte da sociedade sobre os sistemas e serviços, ou seja, os quatro
componentes do PMSB;
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 Conhecimento e diagnóstico da realidade local sobre o saneamento municipal e avaliação
dos serviços nos bairros e comunidades rurais por parte da população;
 Divulgação e avaliação dos diagnósticos e prognósticos em elaboração pelo PMSB;
 Coleta de contribuições e propostas da população, com base nas suas vivências em relação
ao saneamento básico.

Anteriormente à realização das reuniões setoriais, serão elaborados materiais
preparatórios, a serem entregues aos presidentes de associações de bairros e comunidades rurais
para que os mesmos distribuam à comunidade e orientem para a reunião.
Para ampliar a coleta de sugestões, durante os eventos será aplicado aos participantes
um questionário sobre os quatro componentes do saneamento básico, o qual deverá ser
respondido e entregue ao final da atividade.
Como atividade continuada, haverá a disponibilização de um questionário on-line,
através de redes sociais, site ou outros meios de comunicação com uso da internet como
ferramenta de apoio à participação social mais ampla no processo de elaboração do PMSB.
Portanto, para distribuição nos eventos públicos e nas divulgações e coletas de sugestão,
em mídias eletrônicas ou convencionais, serão elaborados os seguintes materiais:
a. Folheto informativo e educativo sobre plano municipal de saneamento e síntese das
informações do município, em linguagem acessível e ilustrativa. Este material também objetiva
instrumentalizar os participantes para realizarem as atividades de multiplicação com seus
grupos.
b. Questionários impressos e eletrônicos para coleta de opiniões e sugestões para as
etapas de diagnóstico, de prognóstico e de proposições dos relatórios apresentados.
c. Formulário de avaliação das atividades, onde os participantes poderão contribuir de
forma escrita com sugestões para os processos de participação e divulgação.
d. Materiais complementares para divulgação das atividades do PMSB.
A Contratada irá submeter o material preparatório e o conteúdo da plenária, bem como
os instrumentos didáticos a serem utilizados, à aprovação do Comitê Executivo, no mínimo
com 05 (cinco) dias úteis de antecedência a plenária.
A impressão de folhetos informativos, questionários e demais materiais de divulgação
ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Carazinho.
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8 ESTIMATIVA DE EVENTOS POR SETOR DE MOBILIZAÇÃO
Consideram-se como setor de mobilização os agrupamentos de comunidades, bairros,
distritos, e outros, usados como unidade de planejamento para a mobilização social. Os setores
serão os locais-pólo onde serão realizados os eventos para discussões, participação da
comunidade em cada fase da elaboração do PMSB (diagnóstico, prognóstico, plano de ação,
entre outros).
Está prevista a realização de 8 reuniões públicas na comunidade, para apresentação e
debate sobre o diagnóstico e iniciar o levantamento de elementos para o prognóstico. Para
execução dessa atividade o município será dividido em 6 setores/regiões urbanas e em 3 áreas
rurais. O critério para agrupamento será o de aproximar as comunidades para permitir que a
população possa participar com maior facilidade. (Quadro 1 e 2)
Num segundo momento serão realizadas 8 reuniões nos mesmos locais para
apresentação do plano finalizado, no início do mês de janeiro de 2016.
Além disso, será buscada a combinação com os setores censitários do IBGE, para
facilitar a organização de dados e formulação de indicadores socioeconômicos e territoriais,
proporcionando informações para as etapas de diagnóstico e prognósticos. Os agrupamentos
rural e urbano serão ajustados com a equipe do município, inclusive sobre a necessidade de
aumentar ou diminuir o número de setores ou regiões. Os locais para realização das reuniões
serão públicos ou de livre acesso à comunidade, de preferência em escolas, sedes de associações
de bairro, centros comunitários e outros, e serão definidos entre a contratada e a contratante,
com colaboração das lideranças.
Com base na distribuição territorial e populacional, foram elaborados quadros
preliminares de eventos setoriais de mobilização social (Quadro 2 e 3), os quais serão ajustados
após reuniões com lideranças comunitárias urbanas e rurais, a serem mediadas pela contratante.
Quadro 2: Previsão dos eventos setoriais de mobilização na área rural para etapa de diagnóstico

Setor de
Mobilização

Componentes dos
setores de mobilização

Data estimada

Local previsto

R-I

Distrito Pinheiro
Marcado

29/07 (equipe 1)
19 horas

Escola ou salão comunitário

R-II

Distrito de São Bento

10/08 (equipe 1)
19 horas

Escola ou salão comunitário

R-III

Comunidade Molha
Pelego

29/07 (equipe 2)
19 horas

Escola ou salão comunitário

Total

3

A previsão de localização dos eventos e a abrangência nos distritos e comunidades rurais
está demonstrada no mapa geral da Figura 3. Um mapa especificando os limites dos setores e
denominando cada setor de mobilização se faz apresentado pelo Apêndice A.
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Figura 3: Agrupamento dos distritos e comunidades da área rural de Carazinho/RS.
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Quadro 3: Previsão dos eventos setoriais
de mobilização na área urbana para etapa de diagnóstico
l
s
Setor de
Componentes dosi setores
h
Data estimada
Local previsto
Mobilização
de mobilização
a
n
São Lucas, Camaquã,
h Santo 03/08 (equipe 1) Campus Universidade de Passo
U-I
Antônio, São Pedro,
a SãoP
19 horas
Fundo
João, Oriental
e
Centro, Loeff, Braganholo,
Promotoria pública ou escola ou
l
03/08 (equipe 1)
U-II
Vargas, Sommer, Pádua,
salão comunitário ou associação
17 horas
e
Princesa, Dileta
de bairro
g
Glória, Hípica, Floresta,
04/08 (equipe 1) Escola ou salão comunitário ou
o
U-III
Brandina, Nossa Senhora
U-IV

U-V

U-VI
Total

Aparecida, Fábio, Sassi
Broecker, Conceição,
Laranjal, Alvorada, São
Miguel, São Jorge
Ouro Preto, Aurora,
Central, Operária, Lilia
Winckler, Medianeira,
Esperança
Fey, Alegre, Cantares,
Aeroclube, Santa Terezinha
6

19 horas

associação de bairro

05/08 (equipe 1)
19 horas

Escola ou salão comunitário ou
associação de bairro

05/08 (equipe 2)
19 horas

Escola ou salão comunitário ou
associação de bairro

06/08 (equipe 2)
19 horas

Escola ou salão comunitário ou
associação de bairro

A previsão de localização dos eventos e a abrangência nos setores urbanos está
demonstrada no mapa geral da Figura 4. Seguindo a mesma forma de apresentação que para os
setores rurais, apresenta-se no Apêndice A, um mapa especificando os setores de mobilização
da área urbana, propondo nomenclatura para tais.
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Figura 4: Agrupamento dos bairros da área urbana de Carazinho/RS .
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9 QUADRO DE METAS
Foi elaborado e está apresentado na sequencia um quadro de metas da mobilização da
comunidade Carazinhense em torno do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
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QUADRO DE METAS
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Objetivo específico

Ação/atividade

Elaboração de mecanismos
de divulgação e
comunicação para a
disseminação e o acesso às
informações sobre o Plano
de Saneamento Básico.

Elaborar informativo
impresso, páginas para a
internet, e conteúdo
para outros meios de
divulgação e
comunicação;

Encontros técnicos para
acompanhamento das
atividades do plano e o
desenvolvimento de temas
específicos do Plano
quando a realidade
complexa indicar ou
houver a necessidade de
atuação articulada de
diferentes órgãos e
instituições;

Realização de reuniões
públicas na comunidade

Realização de reuniões
quinzenais entre
contratante e contratada
e suas equipes técnicas
e convidados

2. Realizar dois
momentos de reuniões
nas comunidades. 8
reuniões para a etapa de
diagnóstico e 8 reuniões
para a etapa de

Resultado

Meios de
verificação

Elaboração de conteúdos
relativos ao saneamento
básico com linguagem
acessível e de fácil
compreensão para todos os
públicos.

Material divulgado e
população com
informação sobre as
atividades do PMSB

Rede social
acessada
Matérias
divulgadas nos
meios de
comunicação
Participação da
comunidade nas
atividades

Equipes técnicas da
contratante e
contratada e
convidados

Reuniões com pautas e
temáticas previamente
definidas

Monitoramento do
desenvolvimento das
atividades
Aprofundamento de
temas específicos de
saneamento básico

Comunidade em
geral.
Associações de
moradores.

- Deverá ser
descentralizada em regiões
da área urbana e rural, para
permitir e facilitar a
participação da população
nos setores regionalizados.

Participação
representativa da
comunidade em
todas as reuniões.
Contribuição dos
participantes na

Publico

Comunidade em
geral

Metodologia

Recursos

Informativos
impressos e
matérias
produzidas

Listas de presença
e atas das reuniões

Sala de
reuniões,
computadores,
projetor
multimídia,
material de
expediente

Listas de presença
e atas das reuniões
Registro
fotográfico.

Sala para
reuniões nos
setores urbano
e rural
computadores,
projetor
multimídia,

Objetivo específico

Ação/atividade

Publico

apresentação dos
resultados.

Realização de Audiências
Públicas para a
apresentação inicial, do
diagnóstico e aprovação do
PMSB,

1- Realizar a atividade
inicial para
apresentação das
diretrizes e objetivos do
PMSB, o PTC e o Plano
de Mobilização Social.
2. Realizar audiência
pública para
apresentação dos
resultados do
diagnóstico
3. Realizar audiência
pública para
apresentação do PMSB.

Comunidade em
geral

Metodologia

Resultado

Proporcionar espaço aberto
à comunidade;
- Usar linguagem acessível,
possibilitando o
entendimento por toda a
população;

etapa de diagnóstico
e nas proposições.

Usar linguagem acessível,
possibilitando o
entendimento por toda a
população.
Apresentar os resultados e
as proposições
Coletar as sugestões e
contribuições dos
participantes.

Participação
representativa da
comunidade em
todas as audiências
públicas.
Contribuição dos
participantes nas
etapas de diagnóstico
e proposições.
Aprovação das
proposições.

Meios de
verificação

Recursos
máquina
fotográfica,
material de
expediente.

Listas de presença
e atas das reuniões.
Registro
fotográfico.

Auditório para
audiências em
local de fácil
acesso à
comunidade,
computadores,
projetor
multimídia,
máquina
fotográfica,
material de
expediente.

10 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Foi elaborado e está apresentado na sequência o cronograma das atividades de
mobilização da comunidade Carazinhense em torno do Plano Municipal de Saneamento Básico
e do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
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CRONOGRAMA DE EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO
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ATIVIDADES/EVENTOS

MÊS 01
ABR/15

MÊS 02
MAIO/1
5

Elaboração do Plano de Mobilização
Social

10/04

21/05

Audiência pública (atividade inicial
para apresentar o Plano Trabalho
Consolidado e do Plano de
Mobilização Social)

22/05

Encontros técnicos

28/05

MÊS 03
JUN/15

MÊS 04
JUL/15

MÊS 05
AGO/15

12/06
26/06

10/07

10/08
25/08

Audiência pública de apresentação do
diagnóstico

14/08

Reuniões públicas na comunidade
(eventos setoriais para a fase de
diagnóstico).

03/08
04/08
05/08
06/08
10/08

Audiência pública de apresentação
final do plano)
Reuniões públicas na comunidade
(eventos setoriais para apresentação
do plano).

29/07

MÊS 06
SET/09

MÊS 07
OUT/15

MÊS 08
NOV/15

MÊS
09
DEZ/15

MÊS
10
JAN/16

05/10
24/10

06/11
22/11

04/12
22/12

05/01

23/12
04/01
05/01
06/01
07/01

MÊS 02
MAIO/1
5

MÊS 03
JUN/15

MÊS 04
JUL/15

Elaboração de material informativo
impresso

15/06

15/07

Elaboração de site e página em rede
social

15/06

MATERIAL INFORMATIVO

Elaboração de conteúdo para
divulgação digital e meios de
comunicação social

MÊS 01
ABR/15

31/05

30/06

31/07

MÊS 05
AGO/15

MÊS 06
SET/09

MÊS 07
OUT/15

MÊS 08
NOV/15

MÊS
09
DEZ/15

31/08

30/09

31/10

31/11

31/12

MÊS
10
JAN/16

15/01

APÊNDICE A: MAPA DOS SETORES DE
MOBILIZAÇÃO
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