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1 INTRODUÇÃO 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445 de 05 
de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, 
fica o Município de Rodeio responsável a elaborar o Plano Municipal de 
Saneamento. Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter 
acesso aos recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de 
saneamento básico. 

O presente documento tem como objetivo apresentar parte integrante do Plano 
Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio. A elaboração do PMSB 
do Município de Rodeio é objeto do Contrato nº 55/2012 entre a Prefeitura Municipal 
de Rodeio e a Empresa HABITARK ENGENHARIA LTDA. O contrato prevê a 
entrega de 11 (onze) produtos, a seguir listados: 

 

A. Ato Público do poder executivo (decreto ou portaria), com definição dos 
membros do Comitê Executivo do PMSB; 

B. Plano de mobilização social; 

C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; 

D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

E. Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de 
referência; 

F. Plano de execução; 

G. Minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

H. Relatório sobre indicadores de desempenho do Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

I. Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; 

J. Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;   

K. Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Neste momento apresentamos o Produto B - Plano de mobilização Social conforme 
segue. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E EQUIPE TÉCNICA 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Entidade: Prefeitura Municipal de Rodeio 

CNPJ: 83.102.814/0001-64 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1069. 

Centro – Rodeio - SC. 

CEP: 89.136-000 

Fone/fax:  

E-mail: pmrodeio@terra.com.br 

Gestão Municipal: 2013 a 2016 

 
 

2.2 EQUIPE TÉCNICA 

Coordenador e Responsável Técnico 

Nome: Fernando Ricardo do Reis 

Título: Engenheiro Civil 

CREA SC S1 041734-0 

Nome: Adriana Kuehn 

Título: Engenheira Civil 

CREA 041740-4/SC 

Nome: Gabriela Kuehn 

Título: Engenheira Sanitarista e Ambiental 

CREA SC N° S2 111128-1 

Nome: Silvana Braz Wegrzynovski 

Título: Assistente Social 

CRESS - 2100 

Nome: Valdir Vedovatto 

Título: Consultor Administrativo 
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3 ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A participação e a integração de membros do corpo técnico da Prefeitura Municipal, 
do Poder Legislativo e de representantes da sociedade civil, da população em geral 
com a Equipe Técnica da Consultora estão previstas em todas as fases do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Em decorrência desta troca de 
conhecimentos será possível a construção do Plano de forma participativa de acordo 
com a realidade local e os interesses dos cidadãos. 

A participação da população nesta etapa, conforme o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab) tem como objetivos: sensibilizar e envolver a 
população na elaboração do Plano Local; apresentar o planejamento e o 
cronograma de execução do PMSB; divulgar e aprovar os mecanismos de 
participação e de acesso à informação. Desta forma, inicialmente a contratada 
identificará as estruturas e canais de participação social, os atores sociais presentes 
no município, visando desenvolver a estratégia mais adequada para atingir os 
objetivos de ampla divulgação do processo. (O Comitê Executivo deverá encaminhar 
convites á todas as entidades, conselhos municipais, lideranças comunitárias e 
comunidade) para participar das atividades programadas.  

A seguir serão apresentados os eventos de participação social, nas diferentes 
etapas, e as estratégias de divulgação a serem adotadas. 

 

3.1  METODOLOGIA DOS TRABALHOS 

3.1.1 ETAPA 1 - Proposta Metodológica 

 

a) O lançamento e divulgação do PMSB 
 
Será a primeira reunião entre Comitê Executivo responsável pelo PMSB, composto 
por representantes da comunidade local, que terá como objetivo o Lançamento e a 
Divulgação dos trabalhos para a elaboração do Plano, conforme apresentado no 
Cronograma de Eventos – Anexo. Este processo deverá ser amplamente divulgado, 
a fim de possibilitar a participação de todos os membros do Comitê. Para tanto o 
planejamento da ação deverá levar em consideração: a instância e o caráter do 
evento; o conteúdo a ser debatido; assim como as devidas estratégias de 
comunicação e publicidade. 

A instância e o caráter do evento serão participativos e terão debate aberto, não 
deliberativo, o qual visa instigar o debate de temas relevantes preparatório para a 
construção de uma leitura compartilhada dos problemas do município. Por sua vez, o 
conteúdo a ser debatido abordará a importância das políticas públicas integradas e 
articuladas, situação atual do saneamento no município, objetivos de formulação do 
Plano de Municipal de Saneamento Básico e apresentação da proposta de 
participação da população no processo.  
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A participação popular ocorrerá por intermédio da participação de todos os 
representantes do Comitê devidamente identificados e registrados no evento, 
através de lista de presença. 

 
b) Capacitação e Sensibilização (Gestores Municipais, Conselheiros, 

Lideranças Comunitárias e comunidade em geral) 
 
A capacitação e a sensibilização dos Gestores Municipais, dos Conselheiros 
Municipais de Conselhos afins, e das Lideranças Comunitárias, entidades da 
sociedade civil organizada e a comunidade em geral e tem como objetivo despertar 
nos participantes a importância da discussão e construção do PMSB, o valor da 
participação comunitária nessa construção.  

A instância e caráter dos eventos serão participativos, terão debates aberto e não é 
deliberativo. Visando ampliar o conhecimento sobre os temas propostos, além de 
propiciar um momento preparatório para a construção de uma leitura compartilhada 
dos problemas de saneamento no município. O conteúdo desta ação abordará os 
temas referentes à Política Nacional de Saneamento e Proposta Metodológica do 
PMSB, a importância do processo de participação social e da articulação da política 
de saneamento com as políticas setoriais, e os Instrumentos Legais do Estatuto da 
Cidade, Política Nacional de Saúde aplicado ao Saneamento Básico. Serão 
participantes dessa instância os Gestores Municipais, Conselheiros, Lideranças 
Comunitárias e Comunidade em Geral, estas atividades serão realizadas na abertura 
das primeiras reuniões/oficinas nos setores conforme cronograma em anexo. 

A estratégia de comunicação ocorrerá da seguinte forma: contato telefônico, envio 
de convites para lideranças comunitárias, para os Conselhos Municipais, Gestores 
Municipais e Comunidade em Geral. 

 
Para o cumprimento desta etapa que resulta no presente Plano de Trabalho a 
contratada seguiu as seguintes fases: 

 Identificação das Estruturas da Prefeitura: reconhecimento preliminar da 
condição atual do município, Coleta, por parte da equipe técnica 
contratada, de informações, através de formulário técnico, em anexo. 

 Quando possível, as informações, serão tratadas na forma de tabelas, 
correlacionando com os dados de outras fontes e analisado sob aspectos 
amplos. 

 As ações projetadas devem estar estruturadas por dados atualizados. 
Com apoio na sistemática da gestão territorial, prevê-se avaliar condições 
ambientais e sociais de: locais, grupos e pessoas, com modelagem 
aplicada ao saneamento básico social. 

 As bases de dados solicitadas não necessitam de informações de caráter 
sigiloso ou confidencial como o nome, identidade, CPF dos titulares, 
somente informações específicas sobre cada tema e o endereço, para que 
as informações possam ser chegadas, gerando mapas temáticos. 
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c) Produtos da Etapa 1 
 

 Proposta Metodológica pactuada com a equipe técnica e sociedade. 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades de discussão e 
pactuação da proposta metodológica. 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades envolvendo os 
segmentos sociais e demais setores envolvidos na questão habitacional, 
com lista de presença e fotos dos eventos realizados. 

 

3.1.2 ETAPA 2 - Diagnóstico Comunitário 

A abrangência do Plano é municipal. O diagnóstico comunitário visa fazer uma 
leitura da realidade local a partir da vivência dos moradores e lideranças locais, 
identificando as problemáticas relacionadas à questão do saneamento básico, a fim 
de perceber as potencialidades de cada região, bem como as prioridades de cada 
comunidade. 

A estruturação deste diagnóstico, passa pelos setores de abrangência de cada 
reunião comunitária, agrupando bairros como foi definido no plano de trabalho 
aprovado pela FUNASA, o município foi dividido em 03 Setores, agrupando as 
micro-áreas já definidos, conforme anexo. 

Nestas reuniões será feita uma apresentação geral sobre o que é o PMSB, seus 
objetivos e a metodologia utilizada para sua elaboração, e na seqüência será feito 
levantamento de informações sobre cada bairro, abordando os temas pertinentes ao 
assunto, detectando as principais carências e as prioridades para cada tema.  

O planejamento desta ação deverá levar em consideração: a instância e o caráter do 
evento; conteúdo a ser debatido; as entidades, grupos e pessoas que deverão 
participar; assim como as devidas estratégias de comunicação e publicidade. 

A instância e o caráter do evento deverão ser participativos e proporcionar a 
construção de um fórum de debates e deliberações a respeito de cada setor. Dentre 
os conteúdos a serem debatidos destacam-se as informações sobre o PMSB, o 
PNSB e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, o planejamento e 
o cronograma de execução do PMSB e divulgação e aprovação dos mecanismos de 
ação e de acesso à informação. Assim como, um breve diagnóstico da situação do 
município em relação ao saneamento básico.  A realização de oficina de construção 
de diagnóstico, apresentadas em debate final com apresentação dos resultados para 
todos os participantes da oficina. 

Serão participantes dessa instância os cidadãos que mostrarem interesse, 
especialmente os residentes em cada setor determinado como prioritárias. A 
estratégia de comunicação consiste na distribuição de convites/folders à 
comunidade, bem como nas unidades escolares, de saúde, conselhos municipais de 
saúde, associações de moradores e igrejas, nos diferentes setores de realização dos 
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eventos, na forma de mobilização comunitária através da sensibilização por meio 
dos Agentes Municipais de Saúde.  

Além dos convites e folders serão utilizados cartazes que serão afixados em 
espaços públicos como prefeitura, unidades de saúde, unidades de ensino, bem 
como a divulgação através de rádios, jornais locais, no sítio oficial da Prefeitura. 

 

3.1.3 ETAPA 3 - Estratégias de Ação 

Esta etapa definirá uma estratégia geral de ação estabelecendo elementos 
norteadores para tomada de decisão governamental e orientará o desenvolvimento 
de projetos habitacionais, previsão de destinação de recursos, assim como sua 
aplicação, definição ou revisão dos marcos regulatórios e legais. 

Estes eventos também serão realizados através de Reunião/oficinas nos setores, no 
período noturno, com aproximadamente de 2 (duas) horas de duração cada. 
Poderão participar das atividades as lideranças e os moradores de cada setor. 

O planejamento desta ação levará em consideração: a instância e o caráter do 
evento deverão ser participativos, isso deverá ocorrer por intermédio do espaço de 
oficina de debates que ocorrerá com todos os participantes. O conteúdo a ser 
debatido terá como base o diagnóstico da situação do Saneamento e a formulação 
de propostas para o setor. Serão participantes dessa instância os cidadãos do 
município, mobilizados por divulgação do evento.  

A estratégia de comunicação estará apoiada no: envio de convite aos 
representantes da sociedade civil organizada, entidades e dos movimentos sociais. 
Além dos convites serão realizadas divulgações através de rádios e jornais locais e 
no sítio oficial da Prefeitura.  

 

3.1.3.1 Da Audiência Pública 

Além das reuniões especificadas, será realizada uma audiência pública com objetivo 
de pactuar as proposições definidas a partir de análise técnica e da participação 
popular, convocada com 30 dias de antecedência através de Edital Público, 
conforme prevê o termo de referência.  

Poderão participar da Audiência Publica todos os habitantes do Município de 
Rodeio. Em anexo o Regimento Interno da Audiência.  

A estratégia de comunicação estará apoiada no: envio de convite aos 
representantes da sociedade civil organizada, entidades e dos movimentos sociais. 
Além dos convites serão realizadas divulgações através de rádios e jornais locais e 
no sítio oficial da Prefeitura. Em anexo a lista das entidades e autoridades. 
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3.1.3.2 Estratégia Geral de Comunicação/Publicidade 

Como estratégia geral de comunicação e publicidade será utilizada os meios de 
comunicação de massa, virtual e divulgação em veículos de comunicação local. A 
seguir apresenta-se com maior detalhe os meios de comunicação e publicidades a 
serem utilizados. 

 

3.1.3.2.1 Prefeitura Municipal 

Um dos principais recursos para a divulgação das informações, o acompanhamento 
da elaboração, revisão, adequações do PMSB é página da Prefeitura Municipal na 
internet, https://www.rodeio.sc.gov.br, onde também poderá realizar consultas, e tirar 
dúvidas. O site deverá conter todos os componentes do saneamento básico, a 
saber: 

 

I – Abastecimento de Água; 

II – Esgotamento Sanitário; 

III – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais; 

IV – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

Os interessados na participação do processo de elaboração, revisão e adequação 
dos planos deverão preencher um formulário online de solicitação de informações ou 
de sugestões. A Prefeitura fará, então, uma triagem das informações contidas em 
tais formulários e, no período de um dia, as encaminhará para empresa, para que 
esta providencie as respectivas respostas ou considerações, ao final do qual deverá 
encaminhá-las de volta para ao Município. Recebidas tais informações, a Prefeitura 
fará a comunicação ao interessado que solicitou os dados ou fez as sugestões.  

Este espaço deverá ser de livre acesso, mediante pequeno cadastramento (nome, 
endereço de e-mail) para o retorno do contato feito. A prefeitura deverá disponibilizar 
pessoal para providenciar o recebimento do contato.  

Além disso, será divulgada também no site da prefeitura, a convocação da 
população para os eventos e Audiências Públicas sobre o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

 

 

 

https://www.rodeio.sc.gov.br/
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3.1.3.2.2 Folders 

A elaboração de folders com a definição da localização, das datas dos eventos e 
explicativo sobre o PMSB foi realizada a fim de atingir o maior número possível de 
participantes e despertar o interesse dos mesmos. 

Cerca de 2.500 folders impressos a serem distribuídos em locais pré-definidos como 
escolas, comércios, restaurantes e escolas.  

Além disso, através das Agentes Municipais de Saúde, serão entregues folders nas 
comunidades como Rodeio 12, Rodeio 32, Rodeio 50, Kaspereit, Lagos, Pico, 
Diamante, Rio Morto, Glória, Nova Brasília, Centro, Gávea, São Pedro Novo, São 
Pedro Velho. 

Anexo a este apresentamos o modelo de folder utilizado para a divulgação do 
PMSB. 

 

3.1.3.2.3 Centros de Educação Infantil 

Além dos meios eletrônicos, também será utilizada a estrutura dos equipamentos 
públicos tais como:  

 

 Escolas Municipais 

• Escola Municipal “Luigia Margherita Vota Ferrari” 

• Escola Municipal “Rodeio Trinta e Dois” 

• Escola Municipal “São Francisco” 

• Escola Municipal de Ensino Fundamental “Santo Antônio” 

• Escola Municipal “Nova Brasília” 

 Escolas Estaduais 

• Escola de Educação Básica “Osvaldo Cruz” 

• Escola de Ensino Fundamental “Senador Francisco Benjamin Gallotti” 

 Associação de Moradores  

 Unidades de Saúde 

• Centro de Apoio a Saúde – CAS 

• Unidade de Saúde do Rodeio 32 e do Rio Morto 

• Unidade de Saúde do Rodeio 12 – Estratégia de Saúde da Família 
“Valmor Vailatti” 

• Unidade de Saúde Avançada de Rodeio (Centro) 
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3.1.3.2.4 Rádios 

• Associação Rádio Comunitária “Trentina” 

 

3.1.3.2.5 Jornais 

• Jornal O Corujão 

 

3.1.3.2.6 Emissoras de TV 

• Globo 

• Rede Vida 

• Record 

• Record News 

• Bandeirantes 

• SBT 

 

3.1.3.2.7 Divulgação Sonora - Carro de Som 

Será utilizado também outro meio de comunicação, o carro de som, onde anunciará 
nos setores A, B e D os eventos a serem realizados do PMSB, locais e horários.  

O carro de som passará pelas comunidades divulgando os eventos próximos as 
datas pré-estabelecidas no cronograma inicial das atividades. 

 

3.1.3.2.8 Agentes Municipais de Saúde 

Com a aplicação dos questionários para levantamento do diagnóstico local, 
conforme modelo anexo, com a população envolvida as agentes comunitárias 
divulgarão o PMSB e suas atividades.  

 

3.1.3.2.9 Reuniões 

O grupo de trabalho responsável pela elaboração, revisão e adequação dos planos, 
a seu critério, poderá agendar reuniões como ferramentas comunicacionais a serem 
utilizadas com públicos específicos e consistirão em espaços de participação direta 
deste público na elaboração, revisão e adequação do PMSB. Poderão utilizar 
diversos formatos tais como Reuniões de Partida e Reuniões de Acompanhamento. 
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Tem como objetivo principal construir os planos de maneira participativa junto aos 
públicos de maior interface com o tema. Para tanto, é imprescindível um trabalho 
anterior de levantamento e seleção de lideranças comunitárias, associações 
representativas da comunidade e aqueles inscritas em conselhos municipais, tais 
como saúde, meio ambiente, habitação, planejamento urbano, assistência social, 
entre outros, como por exemplo, representantes dos comitês de bacias.  

 

3.1.3.2.10 Eventos 

O Grupo de Trabalho, com o apoio da equipe técnica responsável pela elaboração, 
revisão e adequação dos planos, a seu critério, poderá realizar Seminários 
Temáticos. Esses eventos serão abertos ao público e deverão ser amplamente 
divulgados através do site criado para interlocução com a comunidade sobre o 
PMSB, mídia impressa de grande circulação local, rádio comunitária, faixa 
informativa fixada na prefeitura e nos locais a serem realizados os seminários, 
dentre outros a serem definidos pela equipe de comunicação de acordo com a 
realidade sociocultural do município. Os eventos terão como objetivo apresentar os 
principais resultados e validá-los junto à comunidade do município.  

 

4 PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DAS ETAPAS E RELATÓRIOS  

4.1 ETAPA 1 - PROPOSTA METODOLÓGICA 

Para o cumprimento desta etapa que resulta no presente Plano de Trabalho a 
contratada seguiu as seguintes fases: 

 Identificação das Estruturas da Prefeitura: reconhecimento preliminar da 
condição atual do município, Coleta, por parte da equipe técnica 
contratada, de informações, através de formulário técnico, em anexo. 

 Quando possível, as informações, serão tratadas na forma de tabelas, 
correlacionando com os dados de outras fontes e analisando sob aspectos 
amplos. 

 As ações projetadas devem estar estruturadas por dados atualizados. 
Com apoio na sistemática da gestão territorial, prevê-se avaliar condições 
ambientais e sociais de: locais, grupos e pessoas, com modelagem 
aplicada ao saneamento básico social. 

 As bases de dados solicitadas não necessitam de informações de caráter 
sigiloso ou confidencial como o nome, identidade, CPF dos titulares, 
somente informações específicas sobre cada tema e o endereço, para que 
as informações possam ser chegadas, gerando mapas temáticos. 

4.1.1 Produtos da Etapa 1 

 Proposta Metodológica pactuada com a equipe técnica e sociedade. 
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 Relatório demonstrativo da realização das atividades de discussão e 
pactuação da proposta metodológica. 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades envolvendo os 
segmentos sociais e demais setores envolvidos na questão 
habitacional, com lista de presença e fotos dos eventos realizados. 

 
 

4.2 ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

O diagnóstico do saneamento básico será estruturado a partir da análise de dados 
técnicos e mapas, e levando em consideração a leitura feita pela própria 
comunidade, visando agregar o valor da experiência e vivência dos cidadãos para 
identificar os problemas, as demandas e as expectativas. 

 

4.2.1 Diagnóstico Técnico 

Constitui-se da coleta de dados e informações a respeito de diversos aspectos 
relacionados direta ou indiretamente ao Saneamento Básico (através de análise 
documental, entrevistas, trabalhos de campo previamente existentes na Prefeitura, 
conforme Tabela de informações/documentos/dados sobre Saneamento Básicos ou 
afins existentes na Prefeitura de Rodeio por Secretarias Municipais, a serem 
fornecidos pelo Comitê Técnico a empresa consultora), e da análise destes de forma 
individualizada e inter-relacionada, identificando as Condicionantes, os Deficiências 
e as Potencialidades. 

O ponto de partida para o desenvolvimento do diagnóstico técnico serão os mapas e 
os diagnósticos já desenvolvidos. 

Para melhor compreensão das análises realizadas serão elaborados mapas 
temáticos, gráficos e tabelas. As informações serão baseadas na legislação 
existente, bases cadastrais, base cartográfica, fotografias, mapas, pesquisas, 
levantamentos, cadastros, relação das aplicações de recursos na área. 

A abordagem nesta etapa seguirá os seguintes itens: 

 
a) Inserção regional e características do município: 

Inserção Regional, centralidade, área de influência e relações com municípios 
vizinhos, analisando possíveis interferências regionais que possam gerar impactos 
sobre o saneamento básico. 

População urbana e rural e área do município, crescimento e distribuição da 
população no território, características do ambiente natural e construído, evolução da 
ocupação urbana, características socioeconômicas, principais atividades 
econômicas e outras informações.  
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Principais Condicionantes, Deficiências e Potencialidades relacionadas a essa 
temática. 

 

b) Atores sociais e suas capacidades 
Mapeamento dos atores sociais relacionados à questão do saneamento básico 
identificando as formas de atuação. 

 
c) Condições institucionais e administrativas 

Será analisada a capacidade institucional tanto sob o aspecto de recursos humanos 
quanto sob o aspecto de gestão e organização de informações.  

 

d) Marcos legais e regulatórios 
Para dar a devida fundamentação e suporte legal para o Plansab é necessário 
identificar e compreender os marcos legais que tenham conexão a matéria 
saneamento básico. Para tanto serão estudadas as legislações a nível Federal, 
Estadual e Municipal assim como a base Constitucional Federal e Estadual.  

 

e)  Necessidades de Saneamento Básico 
Para a definição da demanda (déficit) serão tabuladas e analisadas as pesquisas 
previstas no Termo de Referência, que serão realizadas pelos Agentes Municipais 
de Saúde, realizando um Censo do Saneamento Ambiental através da aplicação de 
um questionário nas residências abrangidas pela Estratégia de Saúde da Família, de 
acordo com as micro-áreas já definidas no programa. Para tal pesquisa propõe-se o 
questionário apresentado em anexo, que será apresentado aos Agentes de Saúde 
em reunião de capacitação para aplicação do mesmo.  

Os dados da pesquisa serão comparados também às informações obtidas nas 
Oficinas Comunitárias, bem como aos dados do IBGE, SINIS, Ministério da Saúde e 
da Fundação João Pinheiro. 

 

f)  Programas e ações 
Será identificada a evolução histórica de ações e programas, financiados ou 
executados pela administração municipal e pelos demais entes federativos ou por 
agências bilaterais, os benefícios já realizados e a previsão de atendimentos através 
de novos programas.  

 

g) Recursos para financiamento 
Serão identificadas as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento 
do setor Saneamento Básico, tanto do setor público como privado. Da mesma forma 
serão analisados também a capacidade administrativa e técnica, mecanismos de 
gestão e equipe técnica municipal mínima capacitada.  
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As metas devem ser articuladas com os recursos e fontes de financiamento e devem 
conter indicadores que permitam seu acompanhamento. 

 

h) Diagnóstico Comunitário 
O diagnóstico comunitário será elaborado a partir da análise dos dados coletados 
nas 03 (três) reuniões comunitárias.  

Com os dados coletados será possível a geração de mapas temáticos identificando 
as prioridades por região ou comunidade. 

Além dos mapas os dados também gerarão análise em forma de gráficos e 
planilhas, que também servirão de embasamento para traçar as estratégias de ação, 
na etapa seguinte. 

 

i) Diagnóstico Completo 
As informações e análises do diagnóstico técnico serão comparadas ao diagnóstico 
comunitário, serão analisadas as convergências e divergências, e apontadas as 
principais diretrizes que devem ser observadas na construção das estratégias de 
ação. 

 

4.2.2 Produtos da Etapa 2 

 Texto contendo o diagnóstico técnico e comunitário; 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades de discussão do 
Diagnóstico, contendo memória, lista de presença, e fotos dos eventos 
realizados. Relatório demonstrativo da realização das atividades de 
participação social voltada à apresentação, discussão e pactuação do 
Diagnóstico, contendo memória, lista de presença, e fotos dos eventos 
realizados. 

 
 
4.3  ETAPA 3 - ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

Nesta etapa serão identificadas as ações prioritárias, as quais serão definidas 
considerando o porte e a complexidade das questões urbanas encontradas, com 
foco em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior 
gravidade social. Também será considerada a mitigação de impactos negativos 
causados por investimentos em infraestrutura de grandes e médios portes, que 
tenham conseqüências sobre o setor de saneamento básico. Inicialmente propõe-se 
a elaboração de cenários, com variáveis dos segmentos macroeconômico, 
demográfico, urbano, de disponibilidade de recursos, a ser formulado em conjunto 
com os técnicos municipais, com a identificação de: 
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 Cenário atual (onde estamos), caracterizando a conjuntura presente, baseada 
na análise do diagnóstico municipal tomando como referência o cenário 
nacional de estadual; 

 Cenário tendencial (onde poderemos estar) estabelecendo uma visão de 
futuro que considera pouca mudança da situação, com a manutenção das 
atuais tendências, ou seja, o que tende a acontecer, baseado em projeções e 
tendências históricas, considerando o cenário atual, e; 

 Cenário desejado (onde queremos estar) formatando uma visão de futuro de 
acordo com uma situação ideal, de como o município estará no futuro, em um 
horizonte de tempo. 
 
a) Na seqüência serão formuladas as: 

 Diretrizes: gerais e específicas pautadas na Política Nacional de Saneamento 
Básico na política habitacional local e no Plano Diretor do município, e em 
eixos de desenvolvimento impactantes na questão habitacional, ambiental e 
urbana. 

 Objetivos: expressar os resultados a serem alcançados, de forma concisa, 
definindo metas e prazos. 

 Programas e Ações: resultantes das necessidades identificadas no 
Diagnóstico, sintonizadas com as diretrizes e os objetivos, e articulados em 
um conjunto de ações em consonância com os instrumentos de gestão 
orçamentária, entre outras, determinando operações que resultem em 
produtos (bens e serviços), que atendam aos objetivos dos programas 
formulados. Podem-se identificar ainda ações não orçamentárias de cunho 
social ou institucional. 

 
b) Para cada programa será identificado:  

 O órgão coordenador (responsável), objetivo ou meta relacionada, público-
alvo, horizonte temporal, estratégia de implementação, estimativa do 
orçamento global e indicadores; 

 Metas, Recursos e Fontes de Financiamento: definir a meta, especificando a 
quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação num determinado 
período, de acordo com recursos necessários para atingir os objetivos dos 
programas e ações, segundo as fontes de financiamento, considerando o 
pagamento e endividamento local;  

 Indicadores: formular instrumentos de medição do desempenho dos 
programas, projetos, e de sua execução, coerentes com os objetivos 
definidos, possibilitando a mensuração da eficácia, eficiência ou efetividade, 
para atingir o objetivo do programa; 

 Todos os itens anteriores serão debatidos com o Comitê Técnico, para 
conhecimento prévio e encaminhamento das prioridades de ação, conforme 
segue; 

 Programas e Ações Prioritários: A definição dos programas e ações 
prioritários será discutida nas reuniões de Construção de Estratégias e Ações. 
Tal definição deverá levar em consideração o porte e a complexidade das 
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questões urbanas locais, enfocando ações estruturantes para a solução das 
questões de maior gravidade social, considerando o tempo para 
implementação das ações previstas em conformidade com a capacidade de 
investimento no setor;  

 Monitoramento, Avaliação e Revisão: proposição de forma de monitoramento 
das fases dos programas e ações, com identificação do resultado obtido, o 
prazo, o responsável, a situação e as providências a serem tomadas, 
possibilitando revisões, caso sejam necessárias; 

 A realização da Audiência Pública permitirá a discussão das Estratégias de 
Ação consolidando e avalizando as propostas do Plano, que fundamentará a 
elaboração do Relatório Final do PMSB. 

 

4.3.1 Produtos da Etapa 3  

O produto final é o PMSB, contemplando o conjunto de estratégias de ação 
elaboradas contendo no mínimo os seguintes itens: 

a) Diretrizes e objetivos; 
b) Programas e ações; 
c) Metas, recursos e fontes de financiamento; 
d) Indicadores; 
e) Programas e ações prioritários;  
f) Monitoramento, avaliação e revisão; 
g) Relatório contendo memória e material comprobatório da participação 

popular, com lista de presença do evento e fotos; 
h) Documento declaratório da administração pública municipal, que apresente as 

formas pelas quais foi dada publicidade à elaboração das estratégias de 
ação. 
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5 ANEXOS  
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE EVENTOS COMUNITÁRIOS 

 



Nº cliente

Nº documento -

Revisão 0

Folha -

Departamento de Engenharia Data

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO - SC

Empreendimento:

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

19 h

Plano de Ação

Audiência Pública

-

Glória

Nova Brasília

Centro

Gávea

São Pedro Novo

São Pedro Velho

DATAS HORA

10.922

4165

2324

1

19 h

A, B e D

Lagos

Rodeio 12

Rodeio 32

Rodeio 50

Todas

Pico

Diamante

Rio Morto

SETOR DE 

MOBILIZAÇÃO

COMUNIDADES 

COMPONENTES

POPULAÇÃO 

TOTAL

ESTIMADA

N ° DE EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO POR 

ATIVIDADE

4433

Kaspereit

12/09/2012

19 hA

-

07/02/2013

1

1

1

*Divulgação do PMSB e 

Diagnóstico

Prognóstico

Plano de Ação

Prognóstico

Plano de Ação

*Divulgação do PMSB e 

Diagnóstico

Prognóstico 19 h

*Divulgação do PMSB e 

Diagnóstico

D

Conferência 

Publica

Centro Cultural 

Centro Cultural

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

17/10/2012

28/11/2012

11/09/2012

16/10/2012

27/11/2012

13/09/2012

18/10/2012

29/11/2012

B

D

LOCAIS

A

B

Salão da Igreja Católica Santo Antônio

Salão da Igreja Católica São José
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ANEXO II - CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO COMITÊ EXECUTIVO 

 



Nº cliente

Nº documento -
Revisão 0
Folha -

Departamento de Engenharia Data
Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO - SC

Empreendimento:

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Salão Nobre da Prefeitura

10/10/2012
Apresentação e aprovação da metodologia e conteúdo da 2° 

rodada de reuniões nos Setores, A, B, e C.
Salão Nobre da Prefeitura

21/11/2012
Apresentação e aprovação da metodologia e conteúdo da 3° 

rodada de reuniões nos Setores, A, B, e C.
Salão Nobre da Prefeitura

Apresentação e aprovação do Plano de Mobilização Social Salão Nobre da Prefeitura

04/09/2012
Apresentação e aprovação da metodologia e conteúdo da 1° 

rodada de reuniões nos Setores, A, B, e C. 
Salão Nobre da Prefeitura

-

29/11/2012
Apresentação e aprovação da metodologia e conteúdo da  

Conferência Publica.

-

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES 

DO COMITÊ EXECUTIVO

PAUTA

Posse do Comitê Executivo Salão Nobre da Prefeitura

22/08/2012 Apresentação e aprovação do Plano de Mobilização Social Salão Nobre da Prefeitura

04/09/2012

DATA

08/08/2012

LOCAL
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO 

 



DADOS GERAIS

1 Endereço

  Rua: ________________________________________nº_______ Bairro: _________________________________

2 Tempo de residência

 1 ano  2 a 5 anos  mais de 5 anos  Outro _________________

3 Tipo de residência

 Madeira  Alvenaria  Mista  Outro _________________

4 Possui energia elétrica?

 Sim  Não

5 Quantas pessoas moram na residência?

 1  2  3  Outro _________________

6 Qual a renda média familiar?

 1 salário mínimo  2 a 5 salários mínimos  6 a 10 salários mínimos  Mais de 10 sálarios mínimos

 Outro _________________

7 O que você entende por Saneamento Básico?

 Coleta de Lixo  Serviço de Esgotameto  Serviços de Abastecimento Água  Drenagem Urbana

 Todas alternativas  Outro _________________

8 Você acredita que a elaboração do Plano de Saneamento Básico pode ajudar a melhorar sua cidade?

 Sim  Não

9 Por quê?

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

10 Qual sua expectativa em relação a elaboração do Plano de Saneamento Básico de Rodeio?

 Ótima  Boa  Ruim

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

11 Possui água encanada?

 Sim  Não

12 Paga pela água?

 Sim  Não

13 Quanto é sua despesa mensal com água?

 R$ 28,01  Até R$100  de R$100 a R$200  Acima de R$200

 Outro _________________

14 Como recebe a água em sua casa?

 Nascente/Rio  Poços  Abastecimento Público  Outro _________________

QUESTIONÁRIO 

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DE RODEIO -  SC

Informações:

Preencha ou assinale uma das alternativas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL                       

DE RODEIO

Este questionário tem por objetivo coletar informações para embasamento do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Rodeio



QUESTIONÁRIO 

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DE RODEIO -  SC

Informações:

PREFEITURA MUNICIPAL                       

DE RODEIO

15 Falta água em sua residência?

 Sim  Não

16 Se sim, com que frequência?

 Todos os dias  1 vez por semana  1 vez por mês  1 vez por ano

 Outro ____________

17 Possui caixa d'água?

 Sim  Não

18 Consumo de Água para beber:

 Fervida  Água Mineral  Direto da rede  Outro _________________

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

19 Qual o destino do esgoto de sua residência?

 Público  Fossa séptica  Lançamento em rio/ribeirão/vala  Fossa séptica e Filtro

 Outro _________________

20 Existem animais próximo a sua residência?

 Baratas  Ratos  Outro _________________

COLETA DE LIXO

21 Qual o destino de seu lixo?

 Coleta Pública  Terreno vazio  Queima/Enterra  Outro _________________

22 Quantas vezes por semana é realizada coleta de lixo em sua residência?

 1 vez  2 vezes  3 vezes  4 vezes  5 vezes

 Outro _________________

23 Separa o lixo para coleta seletiva?

 Sim  Não

24 Quantas vezes por semana é realizada coleta do lixo reciclável em sua residência?

 1 vez  2 vezes  3 vezes  4 vezes  5 vezes

 Nenhuma

25 Como é feita a coleta seletiva?

 Prefeitura  Catadores  Outro _________________

DRENAGEM URBANA

26 Sua residência é sujeita a alagamento ou cheias?

 Sim  Não

27 Qual altura de alagamento na sua residência?

 0,50 m  0,80 m  1,00 m  1,50 m  Outro _________________



QUESTIONÁRIO 

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

DE RODEIO -  SC

Informações:

PREFEITURA MUNICIPAL                       

DE RODEIO

28 Existem pontos de alagamento próximo à sua residência?

 Sim  Não

29 Se sim, com que frequência ocorrem?

 Sempre quando chove  Apenas com enchente  Com chuvas muito fortes  Outro _________________

30 Sua residência está localizada próxima a rios/ribeirões/córregos?

 Sim  Não

31 Existe risco de deslizamento próximo a sua residência?

 Sim  Não

SAÚDE

32 Alguém na sua residência ficou doente no último mês?

 Sim  Não

33 Caso a resposta acima seja sim, qual a doença?

 Diarréia  Leptospirose  Leishmaniose  Hepatite  Outro _________________

OBSERVAÇÕES

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES

Nome do Aplicador: ______________________________________ Data: ___/___/______ Hora: ___:___
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ANEXO IV - FOLDER 

 



Realização Elaboração

10
anos

Prefeitura Municipal
de Rodeio - SC

O Município de Rodeio através do Comitê Executivo convida 

todos os habitantes do município para participar do processo 

de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.

Os objetivos e pautas dos eventos serão temas relacionados à 

apresentação, debate e aprovação do PMSB, por meio de 

Reuniões/Oficinas e da Conferência Pública, nas áreas de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

sanitário, manejo de águas pluviais e gerenciamento de 

resíduos sólidos do município de Rodeio - SC.

Contamos com a Vossa presença.

CONVITE

PROGRAMAÇÃO

Data e HorárioReuniõesComunidades

Conferência
Pública

06/12/12 às 19:00 hrs-

Local

Diagnóstico
Prognóstico
Plano de Ação

11/09/12 às 19:00 hrs
16/10/12 às 19:00 hrs
27/11/12 às 19:00 hrs

-
-
-

Pico
Diamante
Rio Morto

Salão da 
Igreja Católica 
do Rio Morto

Glória
Nova Brasília
Centro
Gávea
São Pedro Novo
São Pedro Velho

Diagnóstico
Prognóstico
Plano de Ação

13/09/12 às 19:00 hrs
18/10/12 às 19:00 hrs
29/11/12 às 19:00 hrs

-
-
-

Centro 
Cultural

Centro 
Cultural

 Aprovação do

PMSB de Rodeio

Diagnóstico
Prognóstico
Plano de Ação

12/09/12 às 19:00 hrs
17/10/12 às 19:00 hrs
28/11/12 às 19:00 hrs

-
-
-

Lagos
Rodeio 12
Rodeio 32
Rodeio 50

Salão da 
Igreja Católica 
do Rodeio 12

10
anos

Realização Elaboração

O Município de Rodeio através do Comitê Executivo convida 

todos os habitantes do município para participar do processo 

de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.

Os objetivos e pautas dos eventos serão temas relacionados à 

apresentação, debate e aprovação do PMSB, por meio de 

Reuniões/Oficinas e da Conferência Pública, nas áreas de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

sanitário, manejo de águas pluviais e gerenciamento de 

resíduos sólidos do município de Rodeio - SC.

Contamos com a Vossa presença.

CONVITE

PROGRAMAÇÃO

Data e HorárioReuniõesComunidades

Conferência
Pública

06/12/12 às 19:00 hrs-

Local

Prognóstico
Plano de Ação

16/10/12 às 19:00 hrs
27/11/12 às 19:00 hrs

-
-

Pico
Diamante
Rio Morto

Salão da 
Igreja Católica 
do Rio Morto

Glória
Nova Brasília
Centro
Gávea
São Pedro Novo
São Pedro Velho

Prognóstico
Plano de Ação

18/10/12 às 19:00 hrs
29/11/12 às 19:00 hrs

-
-

Centro 
Cultural

Centro 
Cultural

 Aprovação do

PMSB de Rodeio

Prognóstico
Plano de Ação

17/10/12 às 19:00 hrs
28/11/12 às 19:00 hrs

-
-

Lagos
Rodeio 12
Rodeio 32
Rodeio 50
Kaspereit

Salão da 
Igreja Católica 
do Rodeio 12

Prefeitura Municipal
de Rodeio - SC

FUNASA - Fundação
Nacional de Saúde

O Município de Rodeio através do Comitê Executivo convida 

todos os habitantes do município para participar do processo 

de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.

Os objetivos e pautas dos eventos serão temas relacionados à 

apresentação, debate e aprovação do PMSB, por meio de 

Reuniões/Oficinas e da Conferência Pública, nas áreas de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

sanitário, manejo de águas pluviais e gerenciamento de 

resíduos sólidos do município de Rodeio - SC.

Contamos com a Vossa presença.

CONVITE

PROGRAMAÇÃO

Data e HorárioReuniõesComunidades

Conferência
Pública

06/12/12 às 19:00 hrs-

Local

Diagnóstico
Prognóstico
Plano de Ação

11/09/12 às 19:00 hrs
16/10/12 às 19:00 hrs
27/11/12 às 19:00 hrs

-
-
-

Pico
Diamante
Rio Morto

Salão da 
Igreja Católica 
do Rio Morto

Glória
Nova Brasília
Centro
Gávea
São Pedro Novo
São Pedro Velho

Diagnóstico
Prognóstico
Plano de Ação

13/09/12 às 19:00 hrs
18/10/12 às 19:00 hrs
29/11/12 às 19:00 hrs

-
-
-

Centro 
Cultural

Centro 
Cultural

 Aprovação do

PMSB de Rodeio

Diagnóstico
Prognóstico
Plano de Ação

12/09/12 às 19:00 hrs
17/10/12 às 19:00 hrs
28/11/12 às 19:00 hrs

-
-
-

Lagos
Rodeio 12
Rodeio 32
Rodeio 50

Salão da 
Igreja Católica 
do Rodeio 12

10
anos

Realização Elaboração

Prefeitura Municipal
de Rodeio - SC

FUNASA - Fundação
Nacional de Saúde
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ANEXO V - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO 
PARA ELABORAÇÃO DO PMSB 
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ANEXO VI - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO PARA 
ELABORAÇÃO DO PMSB 
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ANEXO VII - REGIMENTO INTERNO DA AUDIENCIA PÚBLICA 

 



REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA FINS DE 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÀSICO DO MUNICIPIO DE 

RODEIO SC 
 

CAPÍTULO I 
 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
                    Art. 1º.  O Comitê de Coordenação para Elaboração do Plano 
de Saneamento Básico Municipal e Rodeio SC, nomeados pela Pelo 
Decreto N°3187/2012, institui o presente Regimento Interno da Audiência 
Pública Municipal de Saneamento Básico de Rodeio SC, convocada pelo 
Decreto N°............. Para fins da elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Rodeio SC, com o intuito de fixar procedimento 
capaz de efetivar a melhor condução dos trabalhos inerentes ao ato. 
                    
                    Parágrafo único. A Audiência Pública de que tratam este 
Regimento Interno será realizada na seguinte data: ..........das ,,,..... às ........ 
horas no..........., Situado.......... na Rua ...................... em Rodeio SC. 
 
                     Art. 2°. A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade 
específica de conferir, dirimir dúvidas, obter dados, subsídios, informações, 
sugestões, críticas, e aprovação da versão final do Plano Municipal de 
Saneamento Básico da Cidade de Rodeio, submetendo-o, dessa forma, ao 
crivo popular, possibilitando a implementação das propostas previamente 
expostas pelo Comitê de Coordenação (CC). 
                     § 1˚.  A Audiência Pública têm como objetivo democratizar, 
conferir transparência e assegurar a participação popular, conforme princípios 
estabelecidos na Política Federal de Saneamento Básico (Lei n. 11.445/97). 
                     § 2o. As Audiências Públicas terão acesso livre a qualquer 
pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos 
pelas instalações físicas do local. 
 
                    Art. 3o. O público presente deverá assinar lista de presença, que             
conterá: 
                    I - nome legível; 
                    II – nº do documento de identificação; 
                    III - se pertence a alguma entidade pública ou privada; 
                    IV - assinatura. 
                     
                    Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante 
toda a Audiência Pública em local acessível. 
  

 CAPÍTULO II 
 DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 

                     Art. 4º. A Audiência Pública será presidida pelo Coordenador do 
Comitê de Coordenação (CC), ou por pessoa designada por ele, com o apoio 
dos técnicos da Habitark Engenharia Ltda. 
 
                     Art. 5°. São prerrogativas do Presidente: 
                     I – designar um ou mais secretários para assisti-lo; 
                     II–realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento 
da respectiva Audiência Pública, ordenando o curso das manifestações; 
                    III – decidir sobre a pertinência das manifestações; 



                    V–dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou 
postergação da respectiva Audiência Pública, bem como sua reabertura ou 
continuação, quando conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante; 
                  VI - alongar o tempo das elocuções, quando considere necessário e 
útil. 
 
                  Art. 6°. São atribuições dos Secretários: 
                  I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das 
solicitações; 
                  II - controlar o tempo das intervenções orais; 
                  III - registrar o conteúdo das intervenções; 
                  IV - sistematizar as informações; 
                  V - elaborar a ata da respectiva Audiência Pública; 
                  VI – guardar a documentação produzida da respectiva Audiência 
Pública; 
  

CAPITULO III 
DOS PARTICIPANTES 

  
                   Art. 7º. Será considerado participante da Audiência Pública 
qualquer cidadão ou cidadã, sem distinção de qualquer natureza, interessados 
em contribuir com o processo de discussão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Rodeio SC. 
                 
                  Art. 8º. São direitos dos participantes: 
                  I - manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas 
no âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste 
Regimento; 
                   II - debater as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública; 
                   III - fazer propostas e sugerir alterações no Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Rodeio, mencionados no Artigo 2o. 
 
                  Art. 9o. São deveres dos participantes: 
                  I - respeitar o Regimento Interno da Audiência Pública; 
                  II - respeitar o momento, tempo estabelecido para intervenção e a 
ordem de inscrição; 
                  III - tratar com respeito e civilidade os participantes da Audiência 
Pública e seus organizadores; 
                  IV – assinar a lista de presença, conforme previsto no art. 3˚. 
 
                  Art. 10o. É condição para a participação nos debates a prévia 
inscrição. 
                  Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a seqüência 
dos debatedores. 
 
                 Art. 11. A inscrição deverá ser realizada após a apresentação da 
proposta, através de ficha de inscrição, que estará disponível em local 
previamente determinado pelo Presidente, e encerrar-se-á, após a exposição 
do tema. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 CAPÍTULO IV 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA 

 
                  Art. 12. A Audiência Pública terão a seguinte ordem: 
                  I – apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da 
Audiência Pública; 
                  II – exposição, por parte do responsável, da proposta do Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Rodeio; 
                  III – análise das informações expostas nos painéis; 
                  IV – debates; 
                  V – encerramento. 
 
                 Art. 13. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de 
registro. 
 
                Art. 14. Concluídas as exposições e as intervenções, o Presidente 
dará por concluída a respectiva Audiência Pública. 
   
                Art. 15. Ao final da respectiva Audiência Pública será lavrada ata que 
será subscrita pelo Presidente e pelos respectivos secretários, devendo ser 
anexada a esta a lista de presença e, posteriormente, publicadas na página da 
Prefeitura Municipal. 

  
 CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
                 Art. 16. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou 
informações colhidas durante a respectiva Audiência Pública terão caráter 
consultivo e não-vinculante. 
                 Parágrafo único. Manifestações posteriores poderão ser realizadas 
através do endereço eletrônico email:  

 
 
 

Rodeio, ..../...../2013 
 

 
 
 

Coordenador do Comitê de Coordenação (CC) 
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ANEXO VIII - ENTIDADES E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO DE RODEIO – SC 

 



ENTIDADES E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO DE RODEIO – SC 

 

CARGO/FUNÇÃO NOME 

Juíza da Comarca de Ascurra Dra. Horacy Benta de Souza Baby 

Promotor Dr. Guilherme Schmidtt 

Responsável Polícia Civil de Rodeio Rudinei Soares Henrique 

Pároco Frei Moacir Antônio Longo 

Jornal do Médio Vale Evandro Loes 

Jornal Corujão Geraldino José Ochner 

Jornal Vale Europeu Sérgio de Andrade 

Jornal Café Impresso Roman Raiter 

Rádio Trentina FM Gabriel Fruet 

Rádio 92 FM Tibério Valcanaia 

Rádio Nova FM Hamilton Cunha 

Rádio Cultura AM Jeter ou Carlos Henrique 

Grupo Lareira José e Deonilda Girardi 

Presidente do Circolo Trentino de 
Rodeio 

Mirtes Rigo da Cruz 

Irmãs Franciscanas Ir. Tereza Costa eIr. Clementina 
Fusinato 

Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 

Agenor Pezzini 

Presidente do Sindicato Têxtil Ivoni Macoppi 

Gerente da Cresol Sérgio Luiz Schmidt 

Gerente da Via Credi Cátia Raquel Pieritz Howe 

Gerente do Banco do Brasil Marcia Helena Mamos Correa 

Presidente do CONTUR Rui Wong e Angela 

Presidente do CONSEG Carmem Perasa 

Deputados Décio Lima (PT) 

Ana Paula Lima (PT) 

João Alberto Pizzolatti Junior (PP) 

Presidentes Partidários Natalino Bonacolsi – PT 

Edson Gern – PSD 

Ênio Antônio Gadotti – PDT 

Arão Antonio Lemos – PSB 

Eneida Fiamoncini – PP 

Jair Maurício Busarello – PMDB 



CARGO/FUNÇÃO NOME 

Geraldo Furlani – PSDB 

Maurício Pasqualini – PR 

Comandante do Corpo de Bombeiros da 
União 

Jaime Junior Moser 

Sargento da Polícia Militar Jacinto Dias de Oliveira 

Presidente do CDL – Rodeio Magnon Frederico Tomaz 

Presidente da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer  

Deonilda Girardi 

Presidente do Rotary Clube João Luiz Merini Moser 

Presidente do Rotaract Verona Cristofolini 

Presidente do Interact Jerusa Venturi 

Ex Vereador Rodense Êrico Moser 

Apae Carlos Splietter 

Epagri Sebastião Novak 

Cidasc Dilma Morato de Souza 

Correios Lurdes Zanella 

Diretor da Escola de Ensino 
Fundamental Senador Francisco 
Benjamim Galotti 

Ivonete Tambosi Wtihoest 

Presidente da Associação dos 
Servidores Públicos Municipais 

Sibele Sardagna 

Clube dos Trilheiros Chandinei Scoz 

Prefeito Paulo Roberto Weiss 

Vice-Prefeito Valcir Ferrari 

Chefe de Gabinete / Secretário de Adm. 
e Finanças 

Carlos Fronza 

Secretário de Educação Denílson Luiz Fruet 

Diretor de Esporte, Juventude e Lazer Natalino Bonacolsi 

Diretor de Agricultura e Meio Ambiente Amarildo Francisco Fronza 

Secretário de Saúde e Assistência 
Social 

Odair José Colaço 

Diretor de Obras Valcir Ferrari  

Diretora de cultura e turismo Arlete Ferretti 

Assessoria de Comunicação Karina Frainer 

Coordenador da terceira idade Argeu Maschio 

Advogado Denílson D. Lanna 

Fiscal de Obras Toninho Peres 



CARGO/FUNÇÃO NOME 

Defesa Civil e captação de recursos Cristiano R. Gomes 

Câmara de vereadores Presidente – Jair Maurílio Busarello 

Vice-presidente – Airton Souza 

1º secretário – Carlos José Pretti 

2º secretário – Eneida Inês Fiamoncini 

Vereadores Paulo Sérgio Floriano 

Luiz Fiamoncini 

Neusa Maruá beber 

Fedele Stolf 

Maurício Milke 
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