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PRESENTAÇÃO

Com a publicação da Lei n.º 11.445/2007 (BRASIL, 2007) a Lei de Saneamento
Básico, todos os municípios têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB). Sem o PMSB, a partir de 2017, a Prefeitura fica impedida receber recursos,
estaduais e federais para projetos nos municípios.
O saneamento básico foi definido pela Lei n.º 11.445/2007 (BRASIL, 2007), como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativos aos processos de:
I. Abastecimento de água potável;
II. Esgotamento sanitário;
III. Manejo de resíduos sólidos;
IV. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Sendo assim o PMSB deve abranger as quatro áreas, relacionadas entre si. O
documento, após aprovado, torna-se instrumento estratégico de planejamento e de gestão
participativa.
Elaborado por equipe técnica multidisciplinar, com o apoio dos gestores municipais,
equipe técnica da prefeitura e sociedade o PMSB deve ser aprovado em audiência pública. As
audiências são o fórum de discussão da proposta da Prefeitura e para apresentação de
sugestões e reivindicações.
.
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Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ponte Alta do Tocantins
teve inicio em 06 de novembro de 2013 com a nomeação dos comitês de Coordenação e
Executivo por meio do Decreto Municipal n°27/2013. Em seguida ocorrem as primeiras
reuniões entre os membros do Comitê Executivo, representados pelos técnicos do ICAP –
Instituto de Capacitação Assessoria e Pesquisa, os membros do Comitê de Coordenação e
técnicos da prefeitura.
Nos encontros realizados foram discutidos os objetivos do trabalho e as ações a serem
desenvolvidas, tendo como resultado a definição do cronograma das atividades. Agendando
para o mês conseguinte as visitas técnicas para a caracterização socioeconômica e dos
serviços de saneamento do referido município.
Após o levantamento in loco foi confeccionado o primeiro produto do PMSB, o Plano
de Mobilização Social,

constando os meios de divulgação, os atores sociais e locais

apropriados para a ocorrência dos eventos, a metodologia e os temas abordados, de forma a
garantir uma efetiva participação da comunidade.
Após a elaboração do Plano de Mobilização Social (PMS), buscando a participação da
comunidade na elaboração conjunta do PMSB foi realizada a primeira audiência pública do
Setor de Mobilização I - zona urbana, em 21 de fevereiro de 2014.
O primeiro evento, ocorrido na Câmara Municipal de Vereadores, teve como objetivo
principal discutir com a sociedade os objetivos a cerca da elaboração do PMSB, a função da
participação social, apresentação da importância do saneamento básico para qualidade de
vida. E, ainda, permitir que a equipe técnica do ICAP promovesse uma interação com os
técnicos do poder público e os demais seguimentos de toda sociedade organizada.
O evento contou com a presença de 35 participantes entre eles a presença ilustre do
Prefeito José Aparecido de Araújo, da Secretaria de Administração Ellen Mara Rodrigues
Aires Cavalcante, do Secretario de Meio Ambiente e membro do comitê de coordenação
Glauco Rodrigues Messias e dos Vereadores Juraci Antonio Ramos Reis, Alessandro Gomes
de Sousa e Paulo Afonso Pereira Mascarenhas, sendo este ultimo também membro do comitê
de coordenação. Esteve presente ainda a membro do comitê Claudiane Noleto Guimarães.

9

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

Figura 1: Participantes da primeira audiência pública do PMSB de Ponte Alta do Tocantins.

No mês seguinte a realização da primeira audiência pública a prefeitura de Ponte Alta
do Tocantins protocolou na Funasa os seguintes produtos:
 B – Plano de Mobilização Social;
 H – Indicadores de Desempenho;
 I - Sistema de Informações para auxílio à tomada de decisão;
 J - Relatório Mensal Simplificado.
No dia 30 do mês de abril de 2014 foi também protocolado na Funasa, o Produto C –
Diagnóstico Técnico Participativo. Após a entrega dos produtos acima relacionados o
município ficou aguardando um posicionamento do NCIT quanto à análise técnica.
A Funasa em função da falta de corpo técnico especializado para analisar os produtos
entregues não emitiu nenhum parecer. Assim, mesmo sem a correção o município continuou a
elaborar o PMSB e em julho de 2014 o ICAP protocolou na Funasa os produtos G – Minuta
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do Projeto de Lei e J – Relatório Mensal Simplificado.
Dando seguimento às ações do PMSB, realizou-se no dia 30 de outubro de 2014 a
segunda audiência pública na sede municipal. Esse evento teve como objetivo buscar junto à
população informações que viessem a municiar a equipe técnica de dados a fim de
caracterizar a prestação de serviço de saneamento no setor de mobilização I, na zona urbana.
Houve bastante adesão da comunidade devido à efetividade dos meios de chamamento
da população que foram realizados através de reuniões setoriais, carro de com, convites
específicos para autoridades, líderes comunitários e através de agentes comunitários.
O evento contou com a presença de 75 participantes entre eles a presença ilustre do
Secretario de Turismo e de Agricultura Railton Fautino de Sousa, do Secretario de Meio
Ambiente e membro do comitê de coordenação Glauco Rodrigues Messias, dos vereadores
Ozimar Alves Dias, Paulo Afonso Pereira Mascarenhas e Sebastião Barbosa da Silva, sendo
estes dois últimos também membros do comitê de coordenação. Esteve presente ainda os
membros José Carlos de Sena Soares, Claudiane Noleto Guimarães e Fátima Aparecida
Gonçalves Neres.

.
Figura 2: Participantes da segunda audiência pública do PMSB na sede
municipal de Ponte Alta do Tocantins.

A equipe de elaboração apresentou a caracterização técnica dos serviços, para cada
eixo do saneamento, instigando os participantes a contribuir com sua opinião de forma crítica,
para que fosse elaborado a partir daí o diagnóstico participativo.
No dia 01 de novembro de 2014 realizou-se primeira audiência pública no setor de
mobilização II, na zona rural. O evento teve inicio com a apresentação e a discussão da
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importância do saneamento básico para a população. Durante toda exposição houve as
colocações dos moradores informando as principais deficiências dos assentamentos,
relacionadas aos quatro eixos. A participação social propiciou um planejamento e um plano
de ação que verdadeiramente atenda aos anseios da comunidade.
O evento contou com a presença de 59 participantes entre eles a presença ilustre do
Secretario de Meio Ambiente e membro do comitê de coordenação Glauco Rodrigues
Messias, do presidente da Associação do Assentamento Santa Tereza Daniel Antonio e do
presidente da Associação do Assentamento Santo Onofre José Barbosa.

Figura 3: Primeira audiência pública do PM na zona rural realizada no assentamento Santa Tereza em Ponte Alta do
Tocantins.

No dia 26 de novembro de 2014 a prefeitura de Ponte Alta do Tocantins protocolou
um novo Relatório Mensal Simplificado (Produto J).
A inércia dos meses subsequentes a novembro foi quebrada com a emissão de um
parecer do NICT – Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica, em 06 de março de 2015,
solicitando complementação no Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo.
Simultaneamente as atividades buscando atender às recomendações do parecer
realizou-se duas audiências públicas. O evento no SMI corresponde à terceira etapa da
mobilização já do SMII corresponde à segunda.
A terceira audiência pública no setor de mobilização I ocorreu em 13 de maio de 2015
12
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com objetivo de apresentar e revisar os produtos gerados a partir da caracterização do
município e as propostas para minimizar e/ou solucionar os problemas identificados e
consequentemente definir as prioridades segundo a necessidade local, junto à população.
O evento contou com a presença de 96 participantes entre eles a presença ilustre da
representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa Menice Marinho de
Melo, do Promotor de Justiça Milton Quintana, do Presidente do ICAP – Instituto de
Capacitação, Assessoria e Pesquisa Aliomar Sousa Gama, do Secretario de Turismo,
Agricultura e Meio Ambiente Railton Fautino de Sousa e dos vereadores Silvano Araujo
Aires, Ozimar Alves Dias, Juraci Antonio Ramos Reis, Alessandro Gomes Sousa, Joaci
Mascarenhas dos Reis, Sebastião Barbosa da Silva e Paulo Afonso Pereira Mascarenhas,
sendo estes dois últimos também membros do comitê de coordenação. Esteve presente ainda o
membro José Carlos de Sena Soares.

Figura 4: Participantes da terceira audiência pública do PMSB na sede municipal de
Ponte Alta do Tocantins.

Na mesma semana foi realizada a segunda audiência pública na zona rural. O evento
ocorreu no dia 15 de maio de 2015 como objetivo levar os moradores a discutir sobre as
ações de saneamento a serem propostas pelo plano promovendo assim um debate entre a
comunidade.
Contou com a presença de 58 participantes entre eles a presença ilustre da
representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa Menice Marinho de
Melo, do Secretario de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente Railton Fautino de Sousa, da
presidente da Associação do Assentamento Castelo Maria de Jesus Caetano de Araujo, do
13

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

presidente da Associação do Assentamento Santa Tereza Eder e do presidente da Associação
do Assentamento Santo Onofre José Martins Barbosa.

Figura 5: Primeira audiência pública do PM na zona rural realizada no assentamento
Santa Tereza em Ponte Alta do Tocantins.

Em maio de 2015 a Funasa emitiu parecer validando a mobilização e os eventos
realizados. Em junho desse ano o município protocolou mais um Produto J - Relatório Mensal
Simplificado e a Planilha Orçamentária, com algumas modificações no cronograma de
execução e por razões práticas, justificadas em ofício, na quantidade de setores de
mobilização e número de eventos.
No dia 07 de julho de 2015 saíram pareceres técnicos aprovando o Produto A Decreto de Formação dos Comitês e elencando pendencias no Produto B – Plano de
Mobilização Social. As devidas alterações nos produtos B e C foram feitas e em 17 de julho
de 2015 protocoladas.
Uma força tarefa ocorreu em Brasília para análise dos produtos dos PMSB do estado
do Tocantins e uma nova remessa de pareceres foi emitida em agosto de 2015. Esses
pareceres foram referentes aos produtos G, H, I e J. Em suma todos solicitavam alguns
complementações para que pudessem ser aprovados.
A equipe técnica concentrou-se no pleito para a correção sem deixar de se dedicar aos
eventos de participação e controle social. Continuando as atividades de mobilização realizouse a Terceira Audiência Pública do Setor de Mobilização II, no dia 23 de setembro de 2015
com o objetivo de apresentar aos moradores os produtos gerados a partir da caracterização,
com base nas audiências anteriores, e as proposições técnicas para minimizar e/ou solucionar
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os problemas identificados e assim determinar as prioridades.
O evento contou com a presença de 39 participantes entre eles a presença ilustre da
representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa Menice Marinho de
Melo, vice prefeito e membro do comitê de coordenação José Carlos de Sena Soares, do
Secretario de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente Railton Fautino de Sousa, do vereador e
membro do comitê Paulo Afonso P. Mascarenhas, do vereador e membro do comitê Joaci
Mascarenhas dos Reis, do presidente da Associação do Assentamento Santo Onofre I
Raimundo Pereira de Sousa, do presidente da Associação do Assentamento Santa Tereza
Eder, do presidente da Associação da Região do Morro Limpo (Gato) Rivelino Correia da
Silva e do presidente da Associação do Assentamento Santo Onofre II José Martins Barbosa.

Figura 6: Participantes da terceira audiência pública da zona rural de Ponte Alta do Tocantins.

Com as devidas correções dos produtos que compõem o PMSB e definidas as
prioridades das ações na busca da universalização e qualidade dos serviços de saneamento
realizou-se a Conferência Municipal, que teve como objetivo principal avaliar os produtos
gerados e submeter à sociedade para aprovação.
O evento ocorreu no dia 25 de setembro de 2015 e contou com a presença de 72
participantes entre eles a presença ilustre da representante do Núcleo Intersetorial de
Cooperação Técnica da Funasa Menice Marinho de Melo, vice prefeito José Carlos de Sena
Soares, do Presidente do ICAP – Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa Aliomar
Sousa Gama, Secretario de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente Railton Fautino de Sousa
vereadores Juraci Antonio Ramos Reis, Alessandro Gomes Sousa, Joaci Mascarenhas dos
Reis, Sebastião Barbosa da Silva, do presidente da Associação do Assentamento Santo Onofre
I Raimundo Pereira de Sousa, do presidente da Associação da Região do Morro Limpo (Gato)
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Rivelino Correia da Silva e do presidente da Associação do Assentamento Santo Onofre II
José Martins Barbosa.

Figura 7: Participantes da Conferencia Municipal sobre o PMSB em Ponte Alta do Tocantins.

A equipe técnica apresentou brevemente o Diagnóstico, Prospectiva e Planejamento
Estratégico, Programas, Projetos e Ações, Plano de Execução e Sistema de Informação. Após
essa apresentação foram entregues cópias da minuta do projeto de lei para que os
participantes, em grupo de cinco pessoas, avaliassem cada inciso para sua futura aprovação ou
alteração. Para essa atividade foi dado o tempo de 10 minutos. Após este prazo a equipe
técnica deu continuidade às apresentações com a exposição e leitura da minuta item por item
para que os presentes fizessem suas contribuições e votassem.
Todas as propostas foram discutidas em conjunto com os participantes e quando esses
julgaram necessárias as modificações foram feitas. Ao final do evento deu-se como aprovado
todo Plano Municipal de Saneamento Básico de Ponte Alta do Tocantins por todos
participantes, inclusive os membros do comitê de coordenação que fizeram isso de forma
oficial assinando os pareceres de aprovação (em anexo).
Cumprida todas as etapas da mobilização social a equipe técnica retomou as atividades
normais. Após fazer algumas modificações, buscando melhorar a apresentação, protocolou na
Funasa os produtos D, E e F em 17 de outubro de 2015.
Novamente a forca tarefa se reuniu em Brasília e em outubro emitiu outros pareceres
solicitando

adequação dos produtos com base nos requisitos proposto no Termo de

Referência.
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A equipe técnica dedicou-se novamente as correções e em 28 de março de 2016 foram
protocolados todos os produtos do PMSB, exceto Produto E e F que não possuem pareceres.
E mais uma vez são interrompidas as atividades do PMSB na espera de uma nova análise
vislumbrando a conclusão desse processo que se arrasta por mais de dois anos.
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