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PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA

PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA
É importante saber que todas as ações que o
município planeja fazer e faz para melhoria do
saneamento do seu bairro podem e devem ser
acompanhadas pela população, pois são os que
melhor conhecem os problemas de saneamento
local.
O Plano deve ser discutido e acompanhado pela
população, diretamente ou através dos conselhos e
associações, em cada uma das fases: elaboração
e aprovação, com discussão do diagnóstico,
prognóstico, programas, projetos e ações,
emergências e contigências, mecanismos para
avaliação sistemática da eficiência, efetividade e
eficácia das ações.

Para fazer sua parte na melhoria
do saneamento básico, você pode:
1. Participar da elaboração do Plano de
Saneamento do seu município;

2. Participar da execução e acompanhamento do
Plano de Saneamento do seu município, em
especial, quanto às ações previstas para o seu
bairro;

3. Levar ao conhecimento das autoridades públicas
os problemas de saneamento que você verifica;

4. Exigir que os debates sobre o tema ocorram em
locais e horários acessíveis à maioria da população;

5. Participar das audiências públicas que devem
informar, colher subsídios, debater, rever e analisar
o conteúdo do Plano de Saneamento;

6. Unir-se com outras comunidades para buscar a
convocação de audiência pública e debater
problemas de saneamento se tiverem 1% dos
eleitores do município interessados em promovê-la
(abaixo-assinado com assinaturas e número do
título eleitoral).

Participe das audiências
PÚBLICAS sobre saneamento do
seu bairro.
As audiências, que devem ser organizadas com um
plano de mobilização social, devem ser
comunicadas com antecipação à comunidade, em
linguagem acessível, por amplos meios de
divulgação, dando ciência do cronograma e dos
locais das reuniões, da apresentação dos estudos e
propostas sobre o plano, com antecedência de 15
dias.
As propostas e resultados dos debates também
deverão ser publicados e divulgados nas diversas
etapas do processo.

Você sabe o que é SANEAMENTO
BÁSICO?
É um conjunto de ações para a
solução de problemas
relacionados ao Esgoto
doméstico, Drenagem das
águas da chuva,
Abastecimento de água
potável, Limpeza das ruas,
Coleta e destinação de
resíduos (lixos).

E PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
(PMSB)?
É o documento que reúne
todas as informações a respeito da situação atual dos
serviços de saneamento
básico do seu município e
prevê quais ações devem ser
implantadas para que toda a
população tenha acesso de
qualidade a cada um dos
serviços.

É importante que nas reuniões e
audiências haja a presença de
profissionais com formação
técnico-científica e experiência na área
de abrangência dos serviços de
saneamento, a fim de apresentar para
comunidade os pontos positivos e
negativos das ações pensadas para
cada um dos serviços (água, esgoto, lixo
e drenagem). Sem a contribuição desses
profissionais, a participação da
comunidade pode diluir-se em
contradições sem obter nenhum
resultado.
Por isso, informe-se a respeito do PMSB
do seu município e fique ligado se o
mesmo está contemplando serviços para
melhoria do saneamento no seu bairro.

LEMBRE-SE
A sua participação é importante tanto na
elaboração da política pública, quanto no
acompanhamento de sua execução.

