
 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 3 

 

 

Águia Branca - ES 

2015 





   

 

Realização: 

 

 

 

Parceria: 

 

 

 

 

 

Patrocínio: 

 

 



 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA 

Prefeito 

Ana Maria Carletti Quiuqui 

Vice - Prefeito 

Gilmar Strzepa 

 

GRUPO DE TRABALHO (GT) 

Comitê de Coordenação 

Leandro Cezar Valbusa Bragato - Presidente 

Michel Angelo Gomes - Poder Público 

Aleonsio Basílio da Silva - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Wojciech Antoni Krok - Associação Polonesa 

Comitê Executivo  

Eduardo Tigre do Nascimento - INCAPER 

Terezinha de Jesus Servino Ribeiro - CESAN 

Jefferson dos Santos Quiuqui - Assistência Social 

Erivaldo Bergamaschi - Câmara Municipal 

Laisa do Prado Raidnan - CDL 

Claudiana Siletes Amichi Coutinho - Associação dos Agricultores Familiares de São Pedro 

Elzina de Oliveira - Associação dos Produtores Rurais do Córrego Brejão e Região 

Claudio Antônio Destefani - Associação dos Produtores Rurais do Massucatti 

 

EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES 

Coordenador Geral 

Renato Ribeiro Siman – DSc. Hidráulica e Saneamento Básico 

Coordenação Técnica 

Hygor Dias Silva – Administrador  

Juliana Vieira Baldotto – Engenheira Agrônoma 

Renato Meira de Sousa Dutra – Engenheiro Ambiental  



 

  

Consultores 

Daniel Rigo – DSc. Engenharia Oceânica 

Diogo Costa Buarque – DSc. Recursos Hídricos 

Edinilson Silva Felipe – DSc. Economia da Indústria e da Tecnologia 

Edumar Ramos Cabral Coelho - DSc. Hidráulica e Saneamento  

Frederico Damasceno Bortoloti – MSc. Informática 

Gutemberg Espanha Brasil – DSc. Engenharia Elétrica 

Jose Antonio Tosta - DSc. Hidráulica e Saneamento Básico 

Maria Claudia Lima Couto – MSc. Engenharia Ambiental 

Maria Helena Elpídio Abreu – MSc. Educação 

Rodolfo Moreira de Castro Jr – DSc. Geologia Ambiental 

 

Equipe de Apoio 

Bruna Tuao Trindade – Engenheira Ambiental 

Clarice Menezes Vieira – DSc. Economia 

Clarissa Abreu Cruz - Estagiária Engenharia Ambiental 

Fábio Erler Orneles – Engenheiro Sanitarista 

Fernanda Caliman Passamani – Engenheira Ambiental 

Jacquelinne Fantin Guerra – MSc. Engenharia Ambiental 

Jessica Luiza Nogueira Zon – Engenheira Ambiental 

Jorge Luiz dos Santos Junior – DSc. Ciencias Sociais 

Joseline Corrêa Souza – Engenheira Ambiental 

Juliana Carneiro Botelho – Assistente Social 

Juliana Vieira Baldotto – Engenheira Agrônoma 

Juliene Barbosa – Assistente Social 

Larissa Pereira Miranda – Estagiária Engenharia Ambiental 

Leonardo Zuccon Canal Gava – Engenheiro Ambiental 

Lívia de Oliveira Ganem – Engenheira Civil 

Luana Lavagnoli Moreira - Estagiária de Engenharia Ambiental 

Manoel Luis Abreu -  Assistente Social 

Marcus Camilo Dalvi Garcia – Engenheiro Ambiental 

Maria Bernadete Biccas – MSc. Engenharia Ambiental 

Mayara Lyra Bertolani - Economista 

Rafaeli Alves Brune – MSc. Engenharia Ambiental 

Renato Meira de Sousa Dutra – Engenheiro Ambiental 

Waldiléia Pereira Leal – MSc. Engenharia Ambiental  



 

  

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento é parte constitutiva das etapas para a Elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Águia Branca e refere-se ao Relatório da Reunião de Mobilização Social 3 dos 

Programas, Projetos e Ações, Plano de execução e Ações para emergência e 

contingência. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme consta em Plano de Trabalho para elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, transposta a fase de 

Diagnóstico da situação do saneamento básico do respectivo Município, inicia-se a 

fase de elaboração de Programas, Projetos e Ações, a qual visa apresentar 

respostas às demandas detectadas em diagnóstico. 

Trata-se da fase de Prospectiva e Planejamento Estratégico onde serão 

efetivamente elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições 

dos serviços saneamento para os municípios do CONDOESTE. A prospectiva 

estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolução de problemas 

perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente 

caracterizados. 

Esta etapa envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, 

diretrizes e metas definidas para os Planos, incluindo a organização ou 

adequação das estruturas municipais para o planejamento, a prestação de 

serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou ainda, a assistência 

técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via convênio de 

cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 

destas funções. 

Os cenários da evolução dos sistemas de saneamento para o PMSB dos 

Municípios que compõe o CONDOESTE foram construídos para um horizonte de 

tempo de 20 anos. A partir dos cenários admissíveis, foram propostos os objetivos 

gerais e específicos, a partir dos quais foram estabelecidos os planos de metas 

de emergência e contingência, de curto, médio e longo prazos para alcançá-los. 

Em resumo, a prospecção estratégica, com a elaboração de cenários, teve por 

objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a implementação de 

alternativas de intervenção, inclusive de emergências e contingências, visando 

o atendimento das demandas e prioridades da sociedade. 
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Essas alternativas precisam ser discutidas e pactuadas a partir das Reuniões 

de Mobilização Social nas comunidades, levando em consideração critérios 

definidos, previamente, tais como: atendimento ao objetivo principal; impacto da 

medida quanto aos aspectos de salubridade ambiental; além do grau de aceitação 

pela população. Esses aspectos foram observados e contemplados em Reunião de 

Mobilização Social referente à Etapa de Programas, Projetos e Ações, e configura-

se objeto deste relatório. 

Após a determinação do cenário de referência foram definidos e escolhidos 

programas, projetos e ações para a gestão e controle dos serviços de saneamento 

para o efetivo alcance do cenário de referência ou cenário futuro desejável.   

Os Programas, Projetos e Ações atenderam aspectos do art. 19 da Lei 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) que visa que deve ser 

definidos: programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 

implantação e operacionalização; programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos; programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 

especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

se houver; mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos; ações preventivas e corretivas a 

serem praticadas, incluindo programa de monitoramento. 

O presente relatório trata da sistematização do processo de apresentação à 

população e discussão junto com a mesma, dos Programas, Projetos e Ações 

desenvolvidos para o Município. Para execução desta Reunião de Apresentação, 

foram realizados junto ao Grupo de Trabalho (GT) do Município os devidos contatos 

telefônicos, e, via e-mail para proposta e acordo das datas e horários desta 

Reunião. Neste contato foi pactuada, junto ao GT, o modelo e metodologia da 

Reunião de Mobilização Social referente à Etapa de PPA, enquadrada no modo 

representativo. Nesse sentido, para as reuniões, foram convocados representantes 

estratégicos da sociedade que foram incumbidos da missão de se prepararem, 
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junto ao seu nicho organizacional, para a representação, bem como repassar os 

aspectos da reunião para os demais membros. 

Após os devidos pactos junto ao GT relacionados ao local e data, foi elaborado o 

material gráfico para divulgação da Reunião, sendo possível a distribuição prévia 

do mesmo pelo município, garantindo assim, a convocação devida desses 

representantes. 

A Reunião contou com a metodologia em que foi possível iniciar os trabalhos com 

os devidos esclarecimentos sobre os objetivos da Reunião, situando os 

participantes quanto à etapa de elaboração do PMSB e PMGIRS. Após essa 

introdução, as equipes das engenharias e mobilização social apresentam as 

respectivas propostas e detalhamentos dos Programas, Projetos e Ações – PPAs, 

os quais puderam ser discutidos juntamente com a população que, ao término/no 

decorrer da discussão, contou com a possibilidade de registrar, em formulário de 

contribuições distribuído pela Equipe da UFES, as suas contribuições e opiniões 

ante os PPAs apresentados.  

Esses registros foram devidamente registrados (transcritos) pela equipe de 

Mobilização Social para que os mesmos sirvam de subsídio para as reformulações 

dos Programas, Projetos e Ações propostos pelas demais equipes. Esse processo 

visa garantir a devida participação social na elaboração dos Planos. Tal 

participação foi garantida no processo de levantamento do diagnóstico do 

saneamento básico do município e foi garantida também na formulação de 

propostas de ações para solucionar ou minimizar aspectos detectados em 

diagnóstico. Deste modo, em Reunião de Mobilização Social para apresentação e 

discussão dos Programas, Projetos e Ações – PPAs, a população pode conhecer 

as ações propostas e opinar sobre elas, tendo em vista assim a proposição de 

ações mais adequadas à realidade do município. 
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2 DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO  

Conforme destacado em introdução deste documento a reunião visa apresentação 

e discussão com a população sobre os Programas, Projetos e Ações desenvolvidos 

a partir das demandas detectadas em diagnóstico técnico-participativo. A 

programação contou com a introdução, destacando os objetivos da Reunião e 

apresentou aspectos relevantes e necessários para a condução do momento, em 

seguida, iniciou-se a apresentações dos PPAs pela equipe de engenharias e 

Mobilização Social, esta última destacando as dimensões ligadas à participação 

social e educação ambiental. Desde o início da Reunião foi amplamente destacado 

que os participantes poderiam interagir durante a apresentação das propostas, e 

ainda, ao final da apresentação de cada eixo do saneamento, a população foi 

instruída a preencher por escrito o formulário de contribuições disponibilizado pela 

Equipe da UFES, demarcando se sentiam-se contemplados ou não com as 

propostas expostas.  

 Ao término da Reunião, a programação previu a possibilidade de avaliação deste 

momento pelos presentes. Vale destacar que os objetivos e programação foram 

projetados em data show para que as pessoas pudessem acompanhar.  

Precedida pelo registro dos presentes, suas representações e origens territoriais, 

em lista de presença no dia 17 de agosto de 2015, às 09 horas iniciou-se a Reunião 

de Mobilização Social, com uma introdução que informava aspectos centrais 

relacionados ao processo de elaboração dos PMSB e PMGIRS. Estiveram 

presentes 62 pessoas, das quais é possível destacar os seguintes segmentos: 

servidores da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Agricultores, Sindicatos Rurais, 

INCAPER, Secretarias de Educação, Saúde, Obras, Administração, Assistência 

Social e Meio Ambiente, e diversos estudantes do ensino fundamental. Os demais 

presentes não se pronunciaram quanto ao cargo, função ou organização. 

Após, explanação introdutória e esclarecimentos acerca da dinâmica da Reunião 

e, sanadas as demandas e dúvidas, o planejamento previu que a equipe de 

Mobilização Social e engenharias apresentassem os PPAs, e, após essas 
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apresentações de cada eixo do saneamento básico e Mobilização Social 

(Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem de águas pluviais, 

Resíduos Sólidos, Participação Social e Educação Ambiental), a população 

discutiria e formalizaria as considerações referentes aos eixos, por meio de registro 

manuscrito em formulário, conforme o modelo anexo.  

Seguidas as oficializações dessas contribuições no instrumento específico para 

esta finalidade, que, depois de transcritos poderá subsidiar as adequações dos 

programas, projetos e ações conforme a realidade local, a população avaliou a 

Reunião, bem como todo o processo de mobilização social para essa etapa de 

elaboração dos PPAs no PMSBs e PMGIRS.  

 

3 CONSIDERAÇÕES PROPOSTAS PELA POPULAÇÃO A PARTIR 

DAS APRESENTAÇÕES DOS PPA 

As contribuições que seguem foram discutidas pela população e registradas pelos 

presentes em documento de registro das contribuições. Apesar do documento, que 

garantia o registro escrito, também foi possível a fala e discussão dos presentes, 

ou ainda a fala dos que não se sentiam à vontade para escrever. As contribuições 

desses foram devidamente registradas em ata pela equipe de Mobilização Social. 

Seguem as contribuições da população sistematizada no Quadro 1. 

Quadro 1: Sistematização das contribuições da população 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 Falta recursos financeiros, fiscalização por parte da prefeitura. Fazer capacitação 

das pessoas. 

 Mas tem que ter melhorias pois quando o rio São José puxa, a bomba de captação 

de água da CESAN tem que ser desligada porque ela fica submersa, e falta água 

na sede do município. 

 Porque estas ações não vão atender as necessidades dos produtores rurais? 

 Há pessoas que não são atendidas pelo abastecimento feitos pela CESAN. Os 

poços não são cadastrados, por isso não são monitorados pela empresa que 

abastece a cidade. 
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 Mas precisamos rever até que ponto não gerará custos abusivos ao município. 

Sabe-se que o abastecimento de água adequado é muito importante e que precisa 

ser elaborado uma proposta com muita cautela. 

 Muito bom, mais pode melhora mais ainda. 

 Por que sairá do nosso próprio bolso 

 Falta fiscalização. Próximo à estação de tratamento lixo e esgoto direto no rio. 

 Eu concordo 

REGISTRO EM ATA: Um morador, representante dos produtores rurais, ao 

visualizar um dos programas propostos neste eixo, perguntou “Quem irá custear 

as ações”, nesse momento a Engenheira Ambiental Jéssica relembrou as 

orientações iniciais de que o Plano será um instrumento para pleitear verba junto 

ao governo federal para realização das obras.  

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 É necessário educar e disciplinar a população e usuário dos programas. É preciso 

que o usuário se preocupe com o destino qual dos resíduos sólidos. 

 Sim mas precisa haver mais cuidado e fiscalização da mesma. 

 Onde eu moro tem pessoas que jogam esgoto no rio sem tratamento. Fazer fossas 

nas residências rurais. 

 Na minha casa tem rede de esgoto, mas a partir do esgotamento final tem caído 

nos rios e córregos, sem um tratamento adequado, poluindo os rios e córregos, 

trazendo doenças. 

 Nós precisamos intensificar os esforços de coleta e tratamento de esgoto do 

município, não existem ações concretas para que o esgoto da zona rural seja 

eficaz. 

 Falta seriedade dos órgãos responsáveis (FUNASA) (Municípios) 

 Na minha rua não possui redes de esgoto sanitário trata-se do início da rua Dr. 

Valery, rua de acesso ao local do evento. As tubulações das redes de 

esgotamento não suportam o esgoto dos bairros. E moradores jogam lixo no 

esgoto sanitário. 

 Tem que melhorar, temos que ter uma parceria com as pessoas do município para 

melhorar o esgotamento sanitário, algumas pessoas não querem ajuda. 

 Falta manutenção da EETE (a estação ficou sem manutenção do filtro por 

meses e a população sofre com o odor que é eliminado e lançado no ar. O 

esgoto também costuma ser lançado ainda no rio que corta o município (por 

algumas residências). 

 Temos que melhorar pois temos que conscientizar a nossa população, pois 

devemos melhorar o esgoto na nossa cidade. 

 Porque em algumas zonas rurais muitas fossas não acompanhamento e muitas 

dessas fossas não perto dos posso e as pessoas acham que o liquido se 

mistura na água e não tão ligando e nem sabem e estão bebendo essa água. 
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 O esgoto não está sendo tratados de forma adequada porque há muitos 

vazamentos nas ruas e nos rios. 

 Porque nem todos os esgotos não são tratados como deve ser feito para uma 

cidade mais limpa. 

 Está muito ruim, principalmente a função que está deixando a desejar. 

 Mas pode melhorar no meio rural, mas também depende da população. 

 Pois muitos esgotos não são tratados e vazam nas ruas ou rios e são entupidos. 

 Grande quantidade de esgoto que cai ao rio, principalmente aqueles moradores 

que moram próximo ao rio, por usa moradia ser mais baixa que a rede de esgoto 

da rua. 

 Por que tem muitos esgotos a céu aberto a quando 

 Ausência de uma solução/explicação mais específica sobre o assunto. Também 

é preciso conscientizar a população sobre por exemplo: o entupimento de ligações 

de esgoto e entre outros problemas que a causa possa ter iniciado por parte da 

população. 

 Um grande projeto, ótimas propostas mais a população precisa entender isso. 

 Por possuir vários problemas, como por exemplo encanações com problemas, 

falta de educação da população e a falta de compromisso dos órgãos do 

município. 

 Tem vários problemas aqui em Águia Branca encanações com defeito. 

 Mais precisa melhorar por que tem muito pouco espaço para se trabalhar com 

esta proposta. 

 Mas deve melhorar muito 

 Porque nas rede de esgoto tem muito problema entre outros. 

 Os esgotos estão sendo tratados da forma mais adequadas, vazamentos nas ruas 

e além do esgoto caiu no rio 

 Há muitas pessoas a melhorar e muitas coisas para ser feita. E também temos 

que dar o melhor para nós mesmo e para outros. Isso tem que melhorar bastante. 

 Falta procurar locais que ainda jogam esgoto diretamente no rio; Além de procurar 

locais na rede de esgoto que estejam ligados a rede de águas pluviais; Na zona 

rural: vistoriar as empresas mineradoras. 

 Não contempla todas as ruas com redes de esgoto, como também, ligações de 

esgoto em rede fluvial. 

 Há muitas coisas a serem feitas ainda e temos que ver todos nós e também as 

comunidades terem noção do que estão avalizando realmente a estação de 

tratamento de esgoto está a céu aberto e o mal cheiro é demais. Espero que isso 

melhore realmente! Obrigado 

REGISTRO EM ATA: Um morador (vereador) destacou que neste eixo os 

recursos são provenientes da FUNASA. 

Um morador destacou que falta educação ambiental junto aos moradores pois 

muitos não estão conscientizados quanto ao descarte do lixo. Inclusive descartam 

na rede de esgoto. 
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Sérgio Bruni - Um morador destacou a importância da presença dos alunos 

adolescentes, mas considerou um fracasso a ausência dos representantes das 

associações de moradores, principalmente os das regiões rurais. 

Um membro do GT destacou que foi realizado diversos convites a toda população, 

mas reforçou que, de fato, falta muita consciência da população, de despertar 

para a importância da realização do Plano. 

Uma outra representante do GT destacou a mobilização realizada, e a falta de 

interesse da população. 

Um outro morador, destacou que o dinheiro que o governo federal injeta nos 

municípios na maioria das vezes é mal gerenciado. A cada um real investido na 

área de saneamento básico, são quatro a menos investido na saúde pública.  

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 A população acredita que tudo é de responsabilidade do município. Porém o 

município entra somente como parceiro. 

 Fazer coleta seletiva. 

 Não há coleta adequada, e consciência da população. 

 A proposta sobre a coleta do óleo de cozinha pode ser trabalhada através de 

pareceria com as escolas agroecológicas, onde a EEEFM "Águia Branca" já está 

com essa proposta de trabalho, só precisa organizar melhor e colocar em pratica, 

visto que as agroecológicas desenvolvem oficinas com os alunos. 

 A proposta de coleta de óleo de cozinha poderá ser feita em pareceria com as 

escolas agroecológicas para serem usados nos projetos e oficinas. 

 A proposta da coleta de óleo de cozinha pode ser através de parecerias com as 

escolas agroecológicas para reaproveitamento: EMCA João Quivavi, EMCA 

Fazenda Lacerda e EMEF Pedra Torta. Visto que já se tem essa ideia dentro das 

escolas. Tendo como ponto a EEEFM Águia Branca. 

 Moro na zona rural e lá não tem coleta de lixo. 

 Moramos na zona rural e não temos onde fazermos o destino do nosso lixo. O 

óleo de cozinha será reservado em recipiente pelas casas e será mandado para 

as escolas agroecológicas, ou as escolas recolherá nas casas. 

 Mas deve ser melhorado, pois nos finais de semana o caminhão da coleta não 

passa e em alguns locais o latão não suporta os resíduos colocados. Coleta de 

vasilhames de agrotóxicos. 

 Construção de uma usina de reciclagem. Falta coleta seletiva (nem todos os 

moradores tem conhecimento). As ruas não são capinadas, principalmente as 

mais retiradas do centro. Não há roteiro de coletas. O comércio não se 

responsabiliza por recolher materiais perigosos (pilha, baterias, lâmpadas, etc.) 

 Muitas ruas não tem nem latão de lixo para os moradores jogarem o seu lixo. 

 Acho que a população também tinha que ser conscientizada dos danos que 

podem acontecer jogando óleo de cozinha em pias. 

 Tem ruas que mal dá para andar de tanto lixo e a falta de capinagem traz alguns 

matos na rua, tem ruas que não estão sendo limpadas. 
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 Não há fiscalização, o município não cumpre o código de postura. 

REGISTRO EM ATA: Também neste eixo, uma produtora rural destacou que 

“falta consciência” na população quanto ao destino final de resíduos no geral, e 

quanto a logística reversa, destacou que “o problema é a gente trazer de volta”. 

Com relação a coleta de embalagens, um morador destacou que há um projeto 

campo limpo que recolherá na primeira semana de dezembro uma semana de 

coleta no Município de Águia Branca. E ainda, reforçou que “é uma pena que o 

não se diminui o veneno, mas já é um caminho devolver as embalagens.” 

Sobre o projeto de coleta de olho, uma professora destacou que “há um projeto 

piloto de coleta de óleo nas escolas no Município”, apontando alguns avanços, 

passos em relação a esta problemática do descarte de óleo.  

Uma professora disse “eu trabalho muito com essa temática e no dia que eu falei 

sobre isso [descarte inadequado de resíduos como óleo], no outro dia chegaram 

várias sacolas com litros de óleo trazidos pelos alunos”. 

DRENAGEM 

 Olhar com atenção para o Rio São José e os córregos que nele desagua. 

 Não pois moro na zona rural e lá se faz o que é mais viável. 

 Não é feito fiscalização constante. Educar as pessoas. 

 O rio São José está assoreado. 

 O trecho que compreende a zona urbana do Rio São José está assoreado 

principalmente o trecho abaixo da ponte onde laçadas várias toneladas de 

resíduos sólidos no leito do rio, e que mesmo após vários anos após a reforma, 

nenhuma atitude foi tomada. 

 A população sofre com a época das enchentes que causa bastante prejuízo para 

as famílias e comerciantes. Falta limpeza do rio que corta a cidade para que a 

água na represa com a cheia do rio. 

 Faltou mais identificação do tema. E descrever mais sobre o assunto. 

 O município está se desenvolvendo de forma sustentável. Asfalta ruas sem fazer 

bocas de lobo e redes de esgoto. 

 O eixo fica em algum lugar da casa, restaurante e escola. 

REGISTRO EM ATA: Um participante destacou que “Sobre a drenagem da ponte, 

jogaram muita pedra (brita) e areia e isso assoreou muito o rio. A ponte antiga foi 

ampliada e isso ajudou a represar o rio”.  

Outro morador reforçou a fala acima descrita com o objetivo de frisar o problema 

e destacar o Plano como um instrumento para solucionar tais problemas.  

Uma participante, representante da gestão municipal destacou que esse 

problema, devido a sua dimensão, também aguarda ações do governo do Estado 

para buscar solucionar a questão em destaque. 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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 Participação social o povo não conhece o Poder que tem com relação a sua 

participação. Quanto a Educação Ambiental - o município timidamente trabalha o 

tema transversalmente mas podemos avançar mais. 

 Acho que está faltando mais incentivos a população por exemplo (mais divulgação 

com oficinas, palestras nas comunidades ...) nas escolas palestras. 

 As pessoas não são educadas, falta punição. Fazer plantio de árvore nas margem 

dos rios matas ciliares. 

 Os órgãos públicos tem que montar e cobrar a ações, porém se a população não 

abraçar a causa de nada adiantará. 

 Mas tem que ser melhorado principalmente na educação ambiental pois temos 

apenas escolas do interior com sistema de educação ambiental. 

 Falta educação ambiental adequada para sensibilizar a consciência ambiental na 

população. 

 As pessoas jogam lixo na rua ou nos rios não é legal e é lei. 

REGISTRO EM ATA: Neste eixo os participantes destacaram a importância da 

educação ambiental e de ampliar a participação social do município. 

 

4 AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

4.1 SISTEMATIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO EM FICHA 

DE AVALIAÇÃO 

À população foram distribuídas fichas de avaliação que averiguavam a opinião dos 

presentes quanto aos diversos aspectos pertinentes da Reunião de Mobilização. 

Além das fichas foram disponibilizadas canetas que garantiam o preenchimento 

das fichas. O resultado registrado em fichas pode ser analisado no Quadro 2. 

Quadro 2: Sistematização, em tabela, da avaliação da população 

ITENS AVALIADOS SIM NÃO 
EM 

PARTE 

NÃO 

RESPONDEU

/RASUROU 

1 - SOBRE A REUNIÃO     
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A programação esclareceu como foi a 

elaboração desta etapa designada PPA - 

Programas, Projetos e Ações do PMSB 

47  2 6 

As ações previstas atendem às demandas da 

população 
26 1 22 6 

O plano contribui para planejar as ações de 

saneamento do município 
39 1 7 8 

Os representantes da sociedade civil foram 

informados e mobilizados para vir participar 

da reunião 

26 2 19 8 

Possibilitou novos conhecimentos sobre o 

tema 
38 3 6 8 

A linguagem foi adequada 40 2 6 7 

A reunião foi um espaço para os 

participantes colocarem a sua opinião 
44 1 4 6 

Os profissionais estavam preparados para 

conduzir a reunião 
42 5 2 6 

As pessoas foram devidamente ouvidas 44 1 4 6 

Está mobilizado para acompanhar a 

implementação do Plano nos próximos anos 
39 1 9 6 

ESTRUTURA E 

ORGANIZAÇÃO 

GERAL 

ÓTIM

O 
BOM 

REGULA

R 

PRECISA 

MELHORAR 

NÃO 

RESPONDEU/ 

RASUROU 

Mobilização e 

divulgação 
10 23 9 5 8 
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Horário e tempo para 

o evento 
12 21 14 1 7 

Localização 25 22 2  6 

Instalações físicas 20 23 3 2 7 

Material visual 17 19 6 4 9 

Serviço de Apoio 16 18 13 1 7 

 

4.2 GRÁFICOS DE AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

Essas opiniões, que podem ser visualizadas em tabela anterior, foram devidamente 

sistematizadas em software Excel, o que possibilitou a geração das Figuras1 e 2, 

que transmitem e expressam melhor a avaliação da população sobre a reunião. 

Figura 1: Sistematização, em gráfico, da avaliação da população sobre a reunião. 
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Figura 2: Sistematização, em gráfico, da avaliação da população sobre estrutura e organização da 

reunião. 

 

No geral, observa-se através dos gráficos e tabelas, que a reunião foi satisfatória 

para os presentes. Os participantes se sentiram esclarecidos sobre o objetivo da 

Reunião, observaram que as ações propostas atendem às demandas do município. 

Nesse sentido, as ações contribuem para o planejamento do saneamento básico 

do município. Apresentaram, em avaliação, que os representantes da sociedade 

civil foram mobilizados para participar, que puderam adquirir novos conhecimentos 

sobre a temática.  

Avaliaram a linguagem utilizada pelos coordenadores da reunião como adequada, 

sentiram-se incentivados a contribuir com a fala, avaliaram que os profissionais que 

conduziram a reunião estavam preparados para tanto, e, alegaram que estão 

mobilizados para acompanhar as próximas etapas de elaboração, aprovação e 

execução do plano. 

No que se refere à estrutura e organização geral avaliaram que a mobilização e 

divulgação, horário e tempo para o evento e o serviço de apoio foram satisfatórios. 

No que se refere, porém, à localização, às instalações físicas e o material visual a 

maioria das pessoas optaram por se abster da avaliação. 
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Do total de participantes da reunião, 62 pessoas, 55 pessoas preencheram a ficha 

e entregaram para a equipe responsável, conclui-se, assim, que essa avaliação 

apresentada corresponde à aproximadamente 88% da opinião geral dos 

participantes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações propostas e apresentadas neste relatório configuram um conjunto de 

alternativas que buscam enfatizar soluções mais relevantes para os problemas 

relacionados ao saneamento básico do Município, discutidos em Reunião de 

Mobilização Social para diagnóstico.  

Vale destacar que, no que diz respeito à Participação Social e Educação Ambiental, 

é fundamental que ambos sejam fomentados em caráter permanente, a fim de 

alcançar e avançar na realização dos objetivos e metas traçados para os 

Programas, Projetos e Ações. 
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6 APÊNDICES E ANEXOS 

Lista de Presença 
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Material Gráfico de Divulgação 
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