diagnóstico feito anteriormente no município. No total 121 pessoas se fizeram presentes no
evento, como é possível ver nas figuras abaixo e lista de presença em anexo.

Figura 134. Reunião de apresentação preliminar do Prognóstico.

Ao fim da explanação da proposta feita pela empresa para a prospectiva e
planejamento estratégico, a reunião foi aberta a participação da população. Foram fixados
uma folha de papel kraft para cada vertente do saneamento e dois representantes da equipe
de consultoria foram abordando vertente por vertente e outro integrante anotou todas as
sugestões e críticas feitas pela população.
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Figura 135. Participação social na elaboração do PMSB.

Para a realização do controle quantitativo dos que estavam presentes, os mesmos
tiveram que assinar uma lista de presença que se encontrava na entrada do auditório da
Prefeitura, nesta mesa estava também, os folhetos informativos sobre saneamento básico,
em especial ao Plano Municipal de Saneamento.

Figura 136. Controle das pessoas presentes no evento.

11.4

REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO NO POVOADO PLANALTO VERDE

11.4.1 OBJETIVO


Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;



Levantamento de informações para complementar o Prognóstico da zona rural.
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11.4.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No dia 24 de fevereiro de 2016, às 09 horas deu-se início a apresentação da
Prospectiva e Planejamento Estratégico, estava marcada para ocorrer na Escola Municipal
Cândida de Jesus, porém, decidiu-se que seria melhor num bar próximo ao local, pois
estava chovendo e a população costuma não sair de casa, e como este local é bem
movimentado, sendo mais viável para atrair a população.
A reunião seguiu a mesma linha da zona urbana, porém voltada para os povoados e
aglomerados convidados.

Figura 137. Reunião de apresentação do Prognóstico no povoado Planalto Verde.

11.5

REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO NO POVOADO BOA VISTA

11.5.1 OBJETIVO


Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;



Levantamento de informações para complementar o Prognóstico da zona rural.

11.5.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
Apesar dos anúncios no carro de som, folders distribuídos na zona rural e as faixas,
equipe de consultoria juntamente com o Sr. João Batista, percorreu as ruas do povoado Boa
Vista com o intuito de atrair mais pessoas. A reunião do Povoado Boa vista e região, foi
realizada na Escola Municipal Novo Horizonte por volta das 09:30 h, compareceram os
moradores do referido povoado, bem como representantes dos demais convidados.
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Figura 138. Reunião de apresentação preliminar do Diagnóstico Técnico Participativo.

Na ocasião, os alunos da escola também participaram da reunião a pedido das
professoras da escola, pois de acordo com elas está sendo desenvolvido um projeto
relacionado ao saneamento com objetivo de conscientizar os pais por meio dos alunos. A
reunião foi bastante produtiva, pois a população participou com suas contribuições a partir
dos objetivos, metas e prioridades apresentados pela equipe.

8 CONCLUSÃO
As atividades previstas para os meses de janeiro e fevereiro foram realizadas com
sucesso, visto terem sido atendidos todos os objetivos para estes meses. Após a reunião, o
produto D será entregue à prefeitura para avaliação dos Comitês e em seguida para a
FUNASA para aprovação.
As próximas etapas serão a elaboração dos Programas, Projetos e Ações, estes,
serão baseados nos dados obtidos durante o período de diagnóstico e Prognóstico. Neste
produto conterão todos os Programas, Projetos e Ações que o município necessita para
universalizar seus serviços com qualidade e de acordo com a realidade da população.

9 ANEXO
ANEXO I – ATA DA REUNIÃO NA ZONA URBANA

240

241

242

ANEXO II - LISTAS DE PRESENÇA - ZONA URBANA
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