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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA (2004), entende-se por saneamento 

ambiental o conjunto de ações socioeconômicas com objetivo de alcançar a 

salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 

disposição adequada de resíduos sólidos, efluentes líquidos e gasosos, promoção da 

disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de proteger 

e melhorar as condições de vida urbana e rural. 

 
A execução dos serviços de saneamento básico é obrigação do Estado, garantida 

pela Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/2007), tendo como um 

dos princípios fundamentais o controle e participação social como um instrumento 

de avaliação da eficácia e eficiência da gestão e dos serviços públicos de 

saneamento, visando à resolução de conflitos e a transparência dos processos 

decisórios em prol da coletividade. 

 
Neste sentido, faz-se necessária a elaboração do presente Plano de Mobilização 

Social (PMS), com finalidade de apresentar o planejamento das atividades a serem 

realizadas durante a concepção do PMSB, garantindo o envolvimento da 

comunidade local nas tomadas de decisões técnicas e institucionais, onde será 

estabelecida a configuração do sistema de saneamento de Dourados, atendendo 

as necessidades das atuais e futuras gerações, em um período de 20 anos, de forma 

equânime.  

 
No esforço de abranger toda população do território de Dourados, foram adotados 

14 setores de mobilização social, sendo eles: área urbana da sede municipal, distritos 

de Guaçu, Indápolis, Itaum, Panambi, Picadinha, São Pedro, Vila Formosa e Vila 

Vargas, Reserva Indígena – RID – Aldeias Bororó e Jaguapirú, Assentamentos Rurais 

Amparo e Lagoa Grande e Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de 

Oliveira/Picadinha; assegurando assim a participação efetiva da sociedade, 

integração dos diferentes componentes do saneamento, saúde e meio ambiente, 

transparência das ações e canais de comunicação entre a sociedade e gestores.  
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INTRODUÇÃO 

Durante a mobilização, pretende-se realizar reuniões preparatórias com aplicação 

de questionários e eventos setoriais, finalizando-se com apresentação preliminar do 

PMSB.  

 
A Figura 1 ilustra as principais perguntas que nortearam a elaboração do Plano de 

Mobilização Social de Dourados/MS.  

 
 

 
Figura 1 – Esquematização do Plano de Mobilização Social 
Fonte: Termo de Referência da Funasa (2012), adaptado por Groen, 2016. 

 
 
Garantir a participação é um processo que demanda tempo e adequação das 

atividades às condições sociais e intelectuais da população local, porém, o 

envolvimento da sociedade é de absoluta importância na formulação das novas 

políticas de saneamento básico do município.  

 

O que fazer? 
(ações)

Com quem fazer? 
(atores/parceiros)

Quando fazer? 
(cronograma)

Como fazer? 
(metodologia) 

Como divulgar? 
(instrumentos e 

estratégias)

Por que fazer? 
(objetivos)

Mobilização 
Social 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
 
Os objetivos gerais que norteiam o presente Plano de Mobilização Social estão 

elencados na Figura 2.  

 
 

 
Figura 2 – Principais objetivos do PMS para o PMSB de Dourados/MS. 
Fonte: Groen, 2016. 
 
 
 Garantir a participação comunitária em todas as etapas do processo de 

elaboração do PMSB, interagindo de forma articulada e atuante, para 

atender aos anseios e necessidades da população. É importante destacar que 

a participação social tenha natureza democrática; 

Mobilização 
Social

Participação 
comunitária

Mecanismos de 
comunicação

Respeito à cultura 
local

Dimensões da 
sustentabilidade

Responsabilidade 
coletiva

21



  
OBJETIVOS 

 Dispor de mecanismos de comunicação para proporcionar o acesso às 

informações referentes ao diagnóstico, prognóstico e estudos 

complementares referentes ao PMSB. Estabelecer canais para recebimento 

de sugestões e comentários, garantindo-se a avaliação e resposta a todas as 

propostas apresentadas;  

 

 A condução do processo deve considerar a cultura local e as diversidades, 

assim como o respeito às tradições e seu patrimônio histórico no planejamento 

das ações, uma vez que estes revelam os vínculos da população com o lugar 

onde vivem;  

 

 Propor que as intervenções em saneamento estejam atentas às diferentes 

dimensões, sejam estas de natureza política, econômica, ambiental, ética, 

social, tecnológica ou cultural. A continuidade das ações é fator determinante 

para manutenção do processo, e deve ser buscada de forma intencional no 

planejamento proposto; 

 

 Compartilhar a responsabilidade coletiva, valorizando-se a importância da 

sociedade na preservação e conservação dos recursos naturais. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos específicos do presente Plano de Mobilização Social estão elencados 

para cada fase de elaboração do PMSB, conforme pode ser visualizado no Quadro 

1.  
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Quadro 1 – Objetivos específicos do Plano de Mobilização Social – PMSB Dourados/MS 

FASES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Todas as fases 

 Apresentar caráter democrático e participativo, considerando 
sua função social; 
 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos 
problemas de salubridade ambiental e saneamento básico, e suas 
implicações; 
 Sensibilizar a sociedade quanto à importância de investimentos 
em saneamento básico, seus benefícios e vantagens; 
 Conscientizar a sociedade quanto à responsabilidade coletiva na 
preservação e conservação dos recursos naturais; 
 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de 
gestão ambiental; 
 Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para  fomento das 
ações de educação ambiental e mobilização social, de forma 
permanente, com vistas a apoiar os programas, projetos e ações de 
saneamento básico a serem implantadas por meio do PMSB. 

Diagnóstico 
Técnico – 

Participativo 

 Considerar as percepções sociais e conhecimento sobre 
Saneamento; 
 Considerar as características locais e realidade das condições 
econômicas, sociais e culturais; 
 Considerar a realidade local das condições de saneamento e 
saúde em complemento às informações técnicas levantadas ou 
fornecidas pelos prestadores de serviços; 
 Considerar as formas de organização social da comunidade local. 

Prognóstico e 
Planejamento 
Estratégico – 
Cenário de 
Referência 

 Considerar as necessidades reais e anseios da população para  
definição do cenário de referência futuro; 
 Considerar o impacto socioambiental e sanitário dos 
empreendimentos de saneamento existentes e futuros para a 
qualidade de vida da população. 

Programas, 
Projetos e Ações 
para alcance do 

Cenário de 
Referência 

 Considerar as necessidades reais e anseios da população para 
hierarquização da aplicação de programas e seus investimentos; 
 Considerar os pontos de vista da comunidade no levantamento 
de alternativas e soluções de saneamento, levando-se em conta os 
hábitos locais. 

Fases posteriores: 
Execução, 

avaliação e 
previsão do PMSB 

 Estimular a prática permanente da participação e mobilização 
social na implantação da política municipal de saneamento básico; 
 Estimular a criação de novos grupos representativos da 
sociedade, com conhecimentos mínimos sobre saneamento básico 
para acompanhar e fiscalizar a execução do PMSB. 

Fonte: Termo de Referência da Funasa, 2012. Adaptado por Groen, 2016. 
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3 ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL  
 

 

O PMS define as atividades e ações para articulação dos atores envolvidos e a 

sociedade em geral, através da concepção didático-pedagógica dos materiais, 

definição de campanhas de divulgação, veiculação na mídia e realização de 

reuniões e eventos. 

 

Desta forma, serão utilizados instrumentos e técnicas de comunicação para que o 

PMSB seja percebido pela comunidade como uma ação positiva para a melhor 

qualidade de vida da população. 

 

O fluxograma abaixo apresenta a sequência das atividades estabelecidas neste 

plano: 

 
 

 

 

Identificação dos 
setores de 

mobilização social

Identificação dos 
atores sociais e 

formação do Grupo 
de 

Acompanhamento

Reuniões 
Preparatórias

Evento Setorial I -
Fase de Diagnóstico

Evento Setorial II -
Apresentação do 

PMSB - Versão 
Preliminar
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

3.1 SETORES DE MOBILIZAÇÃO  

 

 

Considerando a existência de oito distritos, dois assentamentos rurais, uma 

comunidade quilombola, duas reservas indígenas, além da sede urbana, foram 

definidos treze setores de mobilização no município. 
 
 

3.1.1  Zona Urbana 

 

 

Será composta pela área urbana da sede do município, Dourados, bem como os 

distritos que o constituem, sendo eles: Guaçu, Indápolis, Itaum, Panambi, Picadinha, 

São Pedro, Vila Formosa e Vila Vargas. Estas nove localidades serão divididas em 

setores (setores I ao IX) e, a partir da análise da escala populacional de cada um 

deles, será selecionado um subconjunto representativo da população para a 

aplicação de questionário, buscando assim envolver todas as regiões do município 

neste levantamento.  

 

Anteriormente à aplicação dos questionários, os técnicos realizarão uma breve 

introdução sobre os objetivos, áreas de atuação e importância do PMSB. É 

importante destacar que, neste momento, não serão sanadas dúvidas sobre 

saneamento básico para que não haja interferência às respostas dos questionários. 

 

Seguidamente, os dados obtidos nestes questionários serão organizados e analisados, 

contribuindo para construção do Diagnóstico Participativo do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Dourados.  
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3.1.2  Zona Rural 

Para a zona será abrangido a Reserva Indígena de Dourados – RID, os Assentamentos 

Rurais Amparo e Lagoa Grande e a Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de 

Oliveira/Picadinha, formando-se os setores X ao XIII. 

A Reserva Indígena de Dourados compreende uma área de 3.539 hectares e está 

titulada de acordo com o Decreto nº 404 de 03/09/1917 e registradas às folhas 82, do 

livro nº 23, em 14/02/1965. Situa-se na região norte do perímetro urbano de Dourados, 

próximo às cabeceiras dos córregos Laranja Doce e São Domingos, tributários da 

bacia do rio Brilhante. De acordo com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

(2004), a RID conta com uma população de aproximadamente 10.393 habitantes e 

é constituída por duas aldeias, Bororó e Jaguapirú, sendo a população formada por 

três etnias: Caiuá (Kaiowá), Guarani (Ñandeva) e Terena.  

A Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de Oliveira/Picadinha, reconhecida pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, através da Portaria Nº 

345, de 13/07/2015, abrange uma área de 3.538,6215 ha e é composta por 135 

famílias. 

O Assentamento Rural Amparo trata-se de um assentamento federal (PA), criado em 

22/12/1997, localizado no Distrito de Itaum - cerca de 70 km da sede municipal de 

Dourados. Possui uma área total de 1.126,8933 hectares, dos quais 1.102,8391 

hectares equivalem à soma das áreas dos 67 lotes (20% é destinado a Reserva Legal), 

2,9998 hectares se referem ao centro rural e 21,0544 hectares às estradas vicinais 

(INCRA, 2012a). 

Já o Assentamento Rural Lagoa Grande é um projeto de assentamento federal (PA), 

criado pela Portaria INCRA nº 52 de 06/11/1997 (INCRA, 2011). Está localizado às 

margens da Rodovia Dourados-Itaum. Conta com 155 famílias assentadas, quase o 

limite de sua capacidade (158), distribuídas em uma área de 4.070,7679 ha.  
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

Serão realizadas reuniões com os representantes de cada um dos setores, a fim de 

apresentar os objetivos e conceitos relacionados ao saneamento básico, bem como, 

a importância de elaboração do PMSB.  

A aplicação de questionários nestes setores tem como objetivo principal identificar a 

situação dos serviços de saneamento básico nestas localidades afastadas do centro 

urbano, e informar sobre a importância do trabalho que o município de Dourados 

está elaborando. 

Posteriormente, os questionários respondidos serão analisados e inseridos no 

diagnóstico participativo do PMSB.  

A Figura 3 apresenta os setores de mobilização social para o desenvolvimento do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Dourados. 
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roen, 2016.
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS  

 

 

Para efetividade do Plano de Mobilização Social é fundamental a seleção de atores 

sociais envolvidos na obtenção e/ou fornecimento de dados do município. 

 

Durante as reuniões preparatórias serão selecionados agentes representantes da 

população de Dourados para auxiliar os eventos de mobilização social, 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal, voluntários ou por outra entidade 

interessada. 

 

A seguir são destacadas contribuições sociais, estratégicas para o desenvolvimento 

do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Dourados:  

 

 

 
 

•Conjunto de órgãos com autoridade para realizar trabalhos
do Estado. Representa o próprio governo, no conjunto de
atribuições, legitimadas pela soberania popular.

Poderes Políticos

•Vínculos com a comunidade escolar (professores, alunos,
funcionários) nos projetos e ações, contribuindo para
realização de diagnósticos socioambientais, incentivo à
pesquisas científicas voltadas ao saneamento, criação de
novos valores e atitudes, repercutindo positivamente na
comunidade.

Instituições de 
Ensino

• Fonte de publicidade e notícias colabora com o exercício
do controle social sobre o processo, facilitando a
abordagem e divulgação da construção do PMSB.

Imprensa
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3.3 FORMAÇÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 

 

 

O Grupo de Acompanhamento (GA) deverá ser nomeado pelo Prefeito de 

Dourados, estabelecendo os responsáveis pela concepção, execução e 

acompanhamento das ações durante a realização do PMSB, além da discussão, 

avaliação e aprovação dos estudos realizados e proposição de alternativas, 

buscando integração das ações de saneamento. Sugere-se a participação de 

representantes do poder público, vinculados às Secretarias Municipais, 

representantes dos prestadores de serviços e de organizações civis. 

 

 

3.4 REUNIÕES PREPARATÓRIAS 

 

 

A percepção acerca da realidade atual dos serviços de saneamento básico do 

município é de grande relevância para o início da mobilização, bem como para 

contribuições e complementações para o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). 

•Associações da Sociedade Civil Organizada (ONGs,
OSCIPs, cooperativas, sindicatos, etc) são atores com
legítimo poder de reivindicação e influência nas políticas
públicas, podendo inovar a relação entre o estado e
comunidade.

Organizações e 
Instituições

•As Lideranças Comunitárias envolvem influência, poder
e intervenção nas tomadas de decisões públicas, em
uma ou mais esferas de atividades.

Líderes 
Comunitários

•Instância consultiva e deliberativa, formalmente
institucionalizada, responsável pela condução da
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico –
PMSB

Grupo de 
Acompanha-

mento
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ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

Previamente à execução da reunião preparatória, será encaminhada a versão do 

Plano de Mobilização Social. Como primeiro contato formal entre a empresa 

responsável pela elaboração do PMSB e o Grupo de Acompanhamento, será 

realizada uma reunião preparatória, onde os representantes do GA deverão estar 

devidamente nomeados/indicados, para que sejam realizadas as seguintes 

atividades: 

 

 Apresentação dos membros componentes do Grupo de Acompanhamento;  

 Apresentação do Plano de Mobilização Social;  

 Apresentação do escopo do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 Identificação das alternativas para envolvimento dos membros na condução 

dos futuros trabalhos;  

 Discussão dos pontos levantados pelos membros dos Comitês e atendimento as 

sugestões pertinentes;  

 Identificação de recursos humanos da administração que possam servir de 

facilitadores para desenvolvimento do PMS e do PMSB.  

 

Após a realização desta primeira reunião com o Grupo de Acompanhamento, serão 

realizadas visitas técnicas às respectivas Secretarias Municipais e a Concessionária de 

Água e Esgoto para Coleta de informações sobre os serviços de saneamento básico 

no município. 

 

Ainda nesta etapa do PMS serão realizadas entrevistas com aplicação de 

questionários nos setores de mobilização, a fim de coletar informações e traçar a 

percepção da sociedade sobre os aspectos do saneamento básico de Dourados. 

 

A aplicação do questionário individualizado e setorizado terá como objetivo principal 

levantar a situação atual acerca dos serviços de saneamento existentes, percepção 

da comunidade referente aos quatro eixos do saneamento, permitindo assim maior 

especificidade na definição das ações de planejamento. 

 

O Quadro 2 identifica o local das visitas técnicas em cada setor de mobilização para 

coleta das informações necessárias à elaboração do PMSB. 
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Quadro 2 – Local da coleta de informações para o PMSB de Dourados/MS. 

Setor de Mobilização Local Quantidade 
de visitas 

Setor I Perímetro Urbano Sede urbana de Dourados 1 

Setor II Distrito de Guaçu Distrito de Guaçu 1 

Setor III Distrito de Indápolis Distrito de Indápolis 1 

Setor IV Distrito de Itaum Distrito de Itaum 1 

Setor V Distrito de Panambi Distrito de Panambi 1 

Setor VI Distrito de Picadinha Distrito de Picadinha 1 

Setor VII Distrito de São Pedro Distrito de São Pedro 1 

Setor VIII Distrito de Vila Formosa Distrito de Vila Formosa 1 

Setor IX Distrito de Vila Vargas Distrito de Vila Vargas 1 

Setor X 
Reserva Indígena – RID – 

Aldeia Bororó e 
Jaguapirú 

Reserva Indígena – RID – Aldeia 
Bororó e Jaguapirú 1 

Setor XI 

Comunidade 
Quilombola Dezidério 

Felipe de 
Oliveira/Picadinha 

Comunidade Quilombola 
Dezidério Felipe de 
Oliveira/Picadinha 

1 

Setor XII Assentamento Rural 
Amparo Assentamento Rural Amparo 1 

Setor XIII Assentamento Rural 
Lagoa Grande 

Assentamento Rural Lagoa 
Grande 1 

Fonte: Groen, 2016. 
 

 

Ressalta-se que, caso seja necessário, a empresa responsável pela elaboração do 

PMSB poderá realizar mais de uma visita para coleta de dados. 

 

 

3.4.1 Resultados Esperados 

 
 

Após a realização das reuniões e aplicação de questionários, espera-se alcançar os 

seguintes resultados: 

 
 Obtenção de dados e informações sobre os serviços de saneamento 

executados no município; 
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 Informações quanto à percepção dos cidadãos no tocante ao saneamento 

básico; 

 Participação e comprometimento do Grupo de Acompanhamento; 

 Sensibilização e participação da sociedade na elaboração do PMSB. 

 
 

3.5 EVENTOS SETORIAIS 

 
 

Durante a elaboração do PMSB serão realizados 02 eventos setoriais, contemplando 

os seguintes conteúdos: 

 
 Evento Setorial I – apresentação do diagnóstico dos serviços de saneamento 

básico e obtenção de informações que possam não ter sido identificadas, 

bem como sugestões por parte da população; 

 Evento Setorial II – apresentação da Versão Preliminar do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Dourados, contendo o prognóstico, programas, 

projetos e ações. 

 
Os dois eventos setoriais serão realizados no Setor I – Sede Urbana, devendo a 

Prefeitura Municipal providenciar infraestrutura para realização dos mesmos, em 

ambiente adequado para acomodação do público que se fizer presente, com 

equipamentos de som e mídia (data-show). Deverá ser dado enfoque para que os 

representantes de todos os setores se façam presentes em todos os eventos. 

A seguir são descritos os eventos setoriais, as atividades preparatórias, metodologia 

de realização e os resultados esperados. 

 

 

3.5.1 Evento I: Fase de Diagnóstico Participativo 

 

 

Este evento busca apresentar a importância do diagnóstico participativo para 

compreensão da realidade sanitária e ambiental do município de Dourados no 

direcionamento de intervenções socioambientais significativas. 
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Objetiva levar ao conhecimento da sociedade a atual situação dos componentes 

do saneamento básico, considerando informações sobre as condições dos serviços, 

os indicadores socioeconômicos e ambientais e os índices de saúde pública. 

 

A participação popular neste primeiro evento oferece oportunidade de mensurar 

problemas pontuais e/ou particularidades não elencadas no diagnóstico. 

 

 

  Atividades Preparatórias  

 

 

 Preparação do material de apresentação; 

 Preparação do material para divulgação; 

 Preparação de formulários para contribuições e questionamentos; 

 Definição do local, data e hora dos eventos; 

 Convocação do Grupo de Acompanhamento; 

 Divulgação em mídias acessíveis. 
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  Metodologia 

 

 

O Evento Setorial I será realizado seguindo as etapas apresentadas no Quadro 3. 

 

 
Quadro 3 – Etapas do Evento Setorial I. 

Etapa Tempo (min) 
Abertura do evento e introdução referente ao PMSB 15 

Apresentação do diagnóstico 30 

Intervalo 15 
Elaboração de perguntas e/ou propostas pela comunidade a 

serem respondidas pela equipe técnica 15 

Resposta aos questionamentos 15 
Encerramento do evento com a previsão da data do Evento 

Setorial II 15 

Fonte: Groen, 2016. 
 

 

Para a divulgação deste evento poderão ser utilizados folders, inserções nas rádios 

locais e publicidade móvel (carros de som). Os mesmos serão tratados mais 

especificamente no capitulo do Plano de Mídia. 

 

 

  Resultados Esperados 

 

 

Como resultados deste primeiro Evento Setorial espera-se que as informações a 

respeito da situação atual do saneamento básico sejam transmitidas à população e 

gestores públicos, bem como, que haja participação da sociedade trazendo 

informações complementares. Salienta-se a importância desta mobilização para 

participação da sociedade e gestores em todos os Eventos Setoriais, a serem 

realizados, de forma a atuarem no desenvolvimento do trabalho. 
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3.5.2  Evento II: Apresentação da Versão Preliminar do PMSB 

 

 

A realização do Evento Setorial II será para apresentação da versão preliminar do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, com detalhamento dos resultados do 

prognóstico, programas, projetos e ações para os serviços de saneamento básico nos 

próximos 20 anos, assim como, oferece oportunidade de reunir informações em 

contribuição ao alinhamento dos anseios da população. 

 

A apresentação da versão preliminar do PMSB tem como intuito reunir os atores 

envolvidos e a sociedade para discutir e decidir as propostas, estratégias e 

prioridades de determinada política pública. 

 

Antecipadamente à realização deste segundo evento, a Versão Preliminar do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Dourados ficará acessível para consulta, no site 

e em forma impressa em local a ser designado pela Administração Municipal, 

oferecendo entendimento prévio à sociedade, possibilitando esclarecimento de 

dúvidas e sugestões no dia de realização do evento. 

 

 

  Atividades Preparatórias  

 

 

 Preparação do material de apresentação; 

 Preparação do material para divulgação; 

 Preparação de formulários para contribuições e questionamentos; 

 Definição do local, data e hora dos eventos; 

 Convocação do Grupo de Acompanhamento; 

 Divulgação em mídias acessíveis. 
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  Metodologia 

 

 

O Evento Setorial II será realizado seguindo as etapas apresentadas no Quadro 4, 

assemelhando-se ao modelo de etapas desenvolvidas nos eventos anteriores. 

 

 
Quadro 4 – Etapas do Evento II. 

Etapa Tempo (min) 
Abertura 10 

Apresentação do PMSB, de forma clara e ilustrativa para 
envolver a participação de todos 30 

Intervalo 15 
Elaboração de perguntas e/ou propostas pela comunidade a 

serem respondidas pela equipe técnica 15 

Respostas aos questionamentos 30 

Encerramento 10 
Fonte: Groen, 2016. 
 

 

Caso algum questionamento fique sem esclarecimento, a equipe técnica o 

providenciará, com a maior brevidade, via correio eletrônico (e-mail).  

 

 

  Resultados Esperados 

 

 

Através da realização do Evento Setorial II espera-se o entendimento e aprovação 

dos programas, projetos e ações, que visam o planejamento estratégico do PMSB.  O 

evento proporcionará envolvimento com a sociedade, possibilitando 

complementações e alinhando anseios da população frente às necessidades de 

saneamento básico, bem como oferecendo condições de acompanhamento e 

cobranças na execução das ações e medidas propostas. 
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4 FERRAMENTAS COMUNICACIONAIS 
 

 

Para divulgação dos eventos será necessária utilização de veículos de comunicação 

diferenciados, de acordo com as características do município, podendo ser utilizadas 

mídias eletrônicas, impressas, entre outras. Os capítulos subsequentes apresentarão 

as estratégias de comunicação a serem adotadas para divulgação dos eventos 

realizados durante a construção do PMSB no município de Dourados. 

 

 

4.1 Estratégias 

 

 

Para divulgação dos eventos de mobilização social deverão ser enviados convites 

contendo, no mínimo as informações básicas: 

 

 Nome do Evento; 

 Público Alvo; 

 Data e Horário; 

 Local; 

 Programação; 

 Tema. 

 

Conforme as características técnicas e sociais do município, para implementação do 

Plano de Mobilização Social deverão ser utilizados os seguintes meios de 

comunicação: Cartazes, Rádio e Carros de Som. 

 
Todos os meios de comunicação deverão adotar uma linguagem acessível e que 

chame a atenção da sociedade para participar dos eventos, bem como quanto a 

importância do PMSB para a qualidade de vida da população. 
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4.1.1 Cartazes 

 

 

Os cartazes são materiais impressos em grandes dimensões que têm por finalidade 

expor de forma organizada e sucinta a síntese das principais informações a serem 

apresentadas no evento, além das informações básicas como data, horário e local. 

Os cartazes deverão estar distribuídos em pontos estratégicos do município e no local 

de realização das apresentações. 

 

 

4.1.2  Rádio 

 

 

A utilização de rádio de grande audiência no município proporciona uma maior 

divulgação dos eventos a toda população, reforçando a necessidade de 

participação, bem como das ações de conservação do meio ambiente. 

 

As inserções na rádio poderão ser realizadas na semana de cada evento, com 1 

(uma) inserção diária. Já no dia anterior a realização de cada evento setorial, poderá 

ser realizada 3 (três) inserções. Recomenda-se reforçar a mensagem, mais de uma 

vez, enfatizando informações como o nome do evento, data, local e horário.  

 

As inserções a serem feitas poderão seguir as ideias elucidadas a seguir: 

 

 “Evite o desperdício e valorize sua água! Venha participar da construção do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Dourados.” 

 “Recicle o seu lixo! Venha participar da construção do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Dourados.” 

 “Drenagem evita acidentes! Venha participar da construção do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Dourados.” 

 “Esgoto causa doenças! Venha participar da construção do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Dourados.” 
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4.1.3  Carro de Som 

A divulgação de eventos em publicidade móvel alcança grande parcela da 

população e sugere-se que seja realizada nos dias anteriores e no dia de 

realização de cada evento setorial. 

Para transmissão das informações é necessário que a gravação do áudio seja 

objetiva e direta. Recomenda-se várias repetições da mensagem, informando nome 

do evento, data, local e horário.  
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5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O cronograma de execução do Plano de Mobilização Social, que servirá de 

instrumento durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico está 

ilustrado no Quadro 5. 

Cabe salientar que as metas pré-definidas poderão sofrer ajustes em comum acordo 

com a Empresa responsável pela elaboração do PMSB e o Grupo de 

Acompanhamento formado. 

Quadro 5 – Cronograma de execução do Plano de Mobilização Social de Dourados/MS. 

Atividades 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração do Plano de 
Mobilização Social 

Seleção dos atores sociais 

Realização de Reuniões com o 
Grupo de Acompanhamento 

Preparação dos materiais para 
divulgação do Evento Setorial I 

Evento Setorial I – Fase de 
Diagnóstico  

Preparação dos materiais de 
divulgação do Evento Setorial II 
Evento Setorial II –Apresentação 
da versão preliminar do PMSB 

Fonte: Groen, 2016. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente Plano de Mobilização Social visa a interação da sociedade nas 

apresentações e discussões sobre o saneamento básico no município de Dourados, 

bem como a possibilidade de sua participação na elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico. 

 

Espera-se com a execução deste PMS a construção de novos valores, o 

reconhecimento de riscos devido à ausência de saneamento, associados às práticas 

sanitárias incompatíveis com a atual realidade, promovendo novos hábitos, atitudes 

e competências voltadas para a conservação do meio ambiente e promoção da 

saúde pública. 
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7 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA 

E EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 
 

 

A empresa GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. surgiu do compromisso com 

a Engenharia e o Meio Ambiente, buscando aliar preservação ambiental e 

segurança operacional. Os trabalhos são realizados por equipe multidisciplinar de 

profissionais altamente qualificados e preparados, visando excelência na qualidade 

dos serviços. 

 

 

7.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATA 

 

 

Este documento foi realizado pela empresa contratada GROEN ENGENHARIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA., identificada no Quadro 6. 

 

 
Quadro 6 – Identificação da Empresa contratada. 

Razão Social Groen Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ 17.444.459/0001-87 

Registro no CREA-MS 9.072/D 

Endereço: Rua Hélio Yoshiaki Ikiezini, 34, Sala 801 Ed. Evidence, Royal 
Park 

CEP 79.021-435 

Cidade Campo Grande/MS 

Telefone: (67) 3327.1000 

E-mail: contato@groen.eng.br 
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7.2 EQUIPE TÉCNICA 

 

 

A GROEN propõe-se em apresentar soluções eficazes, econômicas e tecnicamente 

viáveis aos seus clientes, sejam estes de pequeno, médio ou grande porte, 

incentivando-os ao atendimento às normas de adequação às exigências dos órgãos 

ambientais.  

 

Abaixo a relação dos responsáveis pela elaboração do Plano de Mobilização Social: 

 

 

KALIL GRAEFF SALIM  
Formação Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Mestre em Engenharia Ambiental 
Registro no CREA-SC 084100-4/D 
Visto MS: 22.590 
Cadastro no IBAMA 5158211 

 

MURILO FELICIANO. A. DE OLIVEIRA 
Formação Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
Registro no CREA/MS 17110 
Cadastro no IBAMA 5563038 

 

CAMILLA NUNES DE MENEZES 
Formação Engenheira Sanitarista e Ambiental 
Registro no CREA/MS 19133 

 

LAÍS DE LUNA RIBEIRO 
Formação Engenheira Sanitarista e Ambiental 
Registro no CREA/MS 16589 

 

LEIDE APARECIDO ALCOVA ARGERIN 
Formação 
Registro no CRESS 

Serviço Social 
2803 

 

LUÍS ALEXANDRE FIGUEIREDO SANTIAGO 
Advogado  
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MAGDALENA F. DA SILVA  
Formação Graduação em História Natural 

Mestre em Educação 
Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Registro no CRBio 01 no 04060/01-D 
 

MARA HUEBRA GORDIN  
Formação Economista 

Mestre em Teoria Econômica e Desenvolvimento 
Local 

Registro no CORECON-MS D-238 
 

MARIA AUGUSTA GRAEFF 
Formação Ciência da Computação 
Cadastro no IBAMA 6034717 

 

RENATO MARCIO GIORDANO 
Formação Engenheiro Civil 
Registro no CREA/MS 932 

 

 

LEONARDO ARISAKA LOPES 
Estagiário Acadêmico de Engenharia Sanitária e Ambiental 

 

MONALISA BORILE 
Estagiária Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental 

 

 

 

 

JOÃO MATHEUS 
Estagiário Acadêmico de Engenharia Ambiental  

SÉRGIO MIRANDA 
Estagiário Acadêmico de Engenharia Ambiental  
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