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O presente documento consiste no 1° Relatório de Mecanismos de Participação 

da Sociedade – RMPS, elaborado no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes 

Engenharia Ltda. (RMS Engenharia) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – 

CE, com base no convênio consolidado com a Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, órgão federal ligado ao Ministério da Saúde. A relação completa dos 

produtos que compõem o PMSB de Limoeiro do Norte é apresentada a seguir:  

 

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores – RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas – RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais – RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas – ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento – RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações – RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP; 

 

Relatórios Mensais: 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 

   

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO 

DO NORTE – CE 

 

Aprovada em janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento 

básico (ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da 

aprovação da Lei 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e contar 

com novas perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado em 

princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, 

de modo a desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.  

 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada 

por desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   

 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração 

do PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de 

saneamento básico (Lei nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, 
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proteger o meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento 

sustentável do Município.  

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento 

urbano das últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais 

decorrentes, dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem 

centralizando esforços com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor 

em pauta, focalizando os diversos problemas resultantes das condições de saneamento 

existentes no município.  

 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a 

visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no 

processo, atuando como agente transformador no contexto do saneamento básico. 

Dentro dessa premissa, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Limoeiro do Norte. 
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2. ARTICULAÇÃO INICIAL ENTRE OS REPRESENTANTES DO PODER 

PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PMSB. 

 

Para dar início ao processo de desenvolvimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, instrumento de planejamento previsto na Lei das 

Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico (Lei 11.445/07), os representantes do Poder 

Público e da Sociedade Civil realizaram uma articulação inicial, para a Constituição dos 

Grupos de Trabalho Executivo e Consultivo de Saneamento, tendo como objetivo 

definir as relações de parceria no município para a elaboração, discussão e avaliação das 

atividades propostas pelo plano.  

 

A constituição dos Grupos de Trabalho Executivo e Consultivo de Saneamento 

foi estabelecida através de diretrizes sugeridas pela Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA. Desta forma, o Grupo Executivo de Saneamento seria composto por 

consultores e técnicos da Autarquia de Saneamento e das Secretarias Municipal que 

tenham interfaces com saneamento, por representantes da sociedade civil, bem como 

por professores, pesquisadores e estudantes universitários, e o Grupo Consultivo de 

Saneamento por representantes (autoridades e/ou técnicos) das instituições do Poder 

Público municipal, estadual, e federal relacionadas com o saneamento básico. E além 

destas representações citadas, o Grupo deverá contar com os membros do Conselho 

Municipal de Saneamento Ambiental, de Saúde, de Meio Ambiente, caso existam, e de 

representantes de organizações da Sociedade Civil (entidades do Movimento Social, 

entidades sindicais e profissionais, grupos ambientalistas, entidades de Defesa do 

Consumidor, entre outras). 

 

Assim, no processo de construção das etapas do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB do Município de Limoeiro do Norte estarão presentes os 

Representantes do Poder Público e, os Representantes de vários segmentos da 
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Sociedade Civil, cada qual com sua representação social dentro da realidade política, 

social, econômica e ambiental do município, sendo capazes de manifestar livremente 

através do exercício efetivo de sua cidadania, suas opiniões, anseios, e soluções acerca 

das questões vinculadas ao Saneamento Básico. 

  

Ressalta-se também, neste processo de participação na elaboração do PMSB, a 

Equipe da Empresa Frota Fortes Engenharia Ltda. (RMS Engenharia). Tendo como 

atribuições básicas estarem presentes nos processos de desenvolvimento dos trabalhos, 

prestando assessoria técnica, adequada e específica para cada atividade desempenhada; 

como forma de contribuir, através de orientações e sugestões, para a realidade do 

Saneamento Básico no Município de Limoeiro do Norte.   

   

Para dar andamento ao processo inicial de construção das atividades, foram 

realizadas 02 (duas) Reuniões de Grupo, ambas na Sede do Município de Limoeiro do 

Norte (ver Figura 2.1), para a formação dos grupos de trabalho (Executivo e 

Consultivo) e, apresentação da metodologia para desenvolvimento do PMSB, com seus 

objetivos e finalidades. A 1ª. Reunião deu-se no Órgão Público SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto, para constituição e nomeação do Grupo Executivo de 

Saneamento, conforme ata anexada que data de 28 de Maio de 2008 e, a 2ª. Reunião 

aconteceu no Auditório da Secretaria de Educação, para constituição e nomeação do 

Grupo Consultivo de Saneamento, conforme ata anexada que data de 11 de junho de 

2008.  
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Figura 2.1. Registro Fotográfico dos locais de realização das duas Reuniões para 

constituição dos Grupos Executivo e Consultivo. 

 

Durante esta articulação inicial, entre a Equipe Técnica da RMS Engenharia e os 

Representantes do Município de Limoeiro do Norte (Poder Público e Sociedade Civil), 

foram estabelecidos alguns parâmetros importantes, sobre algumas questões, tais como: 

quais Órgãos do Poder Público e segmentos da Sociedade Civil formariam os Grupos de 

Trabalho Executivo e Consultivo; como aconteceria a participação popular e a 

mobilização social diante das atividades; quais procedimentos seriam tomados para o 

levantamento de informações, necessários à elaboração do diagnóstico situacional do 

município; e como se daria a realização dos eventos (Fóruns, Reuniões, Plenárias, 

Conferências, etc.); atividades estas, que definidas, serviriam como base para 

construção de todas as etapas necessárias a elaboração do PMSB de Limoeiro do Norte. 

 

2.1. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO DE SANEAMENTO 

 

Na data de 28 de Maio de 2008, conforme Ata em anexo, realizou-se a 1ª. 

Reunião sobre o PMSB, para a nomeação, através de Portaria – (ver anexo), do Grupo 

Executivo de Saneamento, na Sede do Município de Limoeiro do Norte, onde estavam 

presentes, a Equipe Técnica da RMS Engenharia e Representantes do Poder Público – O 

Sr. Francisco Délcio Silva Moura – Representante do Gabinete da Prefeitura Municipal 

de Limoeiro do Norte, o Sr. José Guilherme – Representante da Secretaria de Infra-
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Estrutura – SEINFRA, o Sr. Ildefonso Nunes de Andrade – Representante do SAAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Sr. Raimundo José da Silva – Representante da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, a Sra. Cristiane Chaves Maia – 

Representante do Conselho do Meio Ambiente. 

  

  

Figura 2.2. Registro Fotográfico da 1ª. Reunião sobre o PMSB. 

 

Tendo por base as diretrizes sugeridas pela FUNASA e, considerando a 

Representação Política e Social, que o Grupo Executivo de Saneamento representa 

sobre a questão do Saneamento Básico no município; foram nomeados durante a 

reunião: o Gabinete da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, a Secretaria de 

Infra-Estrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, o SAAE 

(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e o Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

tendo como atribuições elaborar o diagnóstico da situação dos serviços de saneamento 

básico do município; avaliar estudos, projetos e planos existentes referentes ao 

saneamento e com outros que tenham relação com este; propor ações para 
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implementação ou melhoria dos serviços de saneamento básico do ponto de vista 

técnico e institucional. 

 

 

Figura 2.3. Vista dos Presentes para Nomeação do Grupo Executivo de 

Saneamento. 

 

Em discussão ampla, os Representantes do Grupo Executivo de Saneamento 

sugeriram na presente data, alguns Órgãos e Entidades, para a nomeação do Grupo 

Consultivo de Saneamento. Foram citados: a Secretaria de Saúde, a Secretaria de 

Educação, a Secretaria de Ação Social, a Câmara Municipal, a Federação das 

Associações da Chapada – FAPIJA, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Faculdade 

de Tecnologia – FATEC, a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM, 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; ficando em 

aberto para a próxima reunião, a participação de outras instituições que apresentem 

interesse sobre a questão do saneamento básico no município. Estas sugestões tiveram 

como princípio fundamental, a participação de Representantes do Poder Público e da 

Sociedade Civil.  

 

No processo de Participação Popular e de Mobilização Social foi definido que as 

atividades organizadas seriam promovidas pelos Grupos de Trabalho Executivo e 

Consultivo. Sendo concretizado, através de Fóruns e Reuniões Grupais, com 

desenvolvimento de palestras e oficinas sócio-educativas; destacando-se durante estes 
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momentos, a Criação do Conselho Popular de Saneamento; as Plenárias, para a Eleição 

dos Atores Regionais (Delegados) e, as Conferências. Estes momentos serão 

considerados fundamentais para expressar a participação e a discussão acerca da 

importância do saneamento, onde se efetivará um trabalho de sensibilização junto à 

população, para que esta possa manifestar os problemas e, possíveis soluções 

relacionadas ao Saneamento Básico, tendo por base os pontos positivos e negativos, 

presentes na realidade cotidiana das comunidades, do município de Limoeiro do Norte. 

 

Com relação as Plenárias para Eleição dos Delegados, os membros do Grupo 

Executivo de Saneamento sugeriram a promoção de 01 (uma) Reunião para a Sede do 

Município e, de 01 (uma) Reunião para a sede do Distrito de Bixopá e 04 (quatro) 

Reuniões para a Área Rural do Distrito de Bixopá. Com relação à quantidade de 

delegados por local, ficou estabelecido neste momento, um número de 06 delegados 

para a Sede Urbana e 02 delegados para a Sede do Distrito de Bixopá e 04 delegados 

para a Área Rural de Bixopá.  

 

Quanto à definição de critérios para Eleição dos Delegados, cada local contará 

com delegados que devem ser participantes de algum processo de trabalho que tenha 

atuação social junto às comunidades como, por exemplo, integrantes de Equipes de 

Agentes de Saúde, Agentes de Endemias, Pastoral da Criança e do Idoso, entre outros. 

E, com delegados escolhidos mediante a Participação da Comunidade. O fornecimento 

do espaço físico e do transporte para a Capacitação dos Delegados será de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte. 

 

Sobre o processo de Mobilização Social das comunidades, colocou-se a 

importância da presença dos meios de comunicação do município, para a divulgação 

dos eventos relacionados ao Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, 

destacando a importância do saneamento, como também o significado do Plano e as 

suas etapas de construção.   
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2.2. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO CONSULTIVO DE SANEAMENTO 

 

Na data de 11 de junho de 2008, conforme Ata em anexo, realizou-se a 2ª. 

Reunião sobre o PMSB, na Sede do Município de Limoeiro do Norte, no auditório da 

Secretaria Municipal de Educação, para a nomeação, através de Portaria – em Anexo, 

do Grupo Consultivo de Saneamento, promovida pelos representantes do Grupo 

Executivo de Saneamento.  

 

Participaram deste momento: a Equipe Técnica da RMS Engenharia, 

Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil – Sr. Antônio Deusimar Silva, 

Agrônomo – Representante da SDA, Sr. Mariano Belmino Maia – Coordenador CAEA 

– Representante IBAMA, Sr. Lucídio Nunes de Sousa – Analista, Representante 

SEBRAE, Sr. Sebastião Ferreira Lopes, diretor do STR de Limoeiro, Sra. Maria 

Gizeuda de Freitas Sousa, Professora – Representante FATEC, Sra. Maria de Fátima 

Soares Santos, Coordenadora da Mobilização Social – Representante SMS, Sr. 

Idelfonso Nunes de Andrade, Coordenador Adm. Do SAAE, Sr. José Gilvan de Moura, 

Vereador, Sra. Maria Edineide da Silva, Coordenadora do Transporte Escolar – 

Representante SEMEB, Sra. Maria Santana da Costa, Gerente do Núcleo de Legislação 

e Pesquisa, Sr. Francisco Fábio Lima de Freitas, Recepcionista SEMEB, Sra. Maria José 

da Costa Freitas (Marizete), Servidora Pública da Prefeitura, Sr. Felipe Silva Gonçalves, 

Assistente de Comunicação da Prefeitura, Sr Gylmar Chaves, Representante da 

Secretaria de Cultura, Sr. João Dilmar da Silva, Prefeito de Limoeiro do Norte. 

 

Este momento consagrou-se como primeiro contato entre os Representantes do 

Poder Público e da Sociedade Civil, tendo como objetivo conhecer, discutir e refletir 

sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB (o seu significado, seus 

objetivos, a metodologia das atividades no processo de trabalho, a constituição dos 

Grupos de Trabalho Executivo e Consultivo de Saneamento e a definição de 
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procedimentos para a realização das Conferências) e em particular, sobre a definição de 

quais Órgãos e Entidades serão nomeados para o Grupo Consultivo de Saneamento.     

 

Após ampla discussão, foi nomeado como o Grupo Consultivo de Saneamento 

os seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria 

de Ação Social, Câmara Municipal, Federação das Associações da Chapada – FAPIJA, 

FATEC, FAFIDAM, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, IBAMA, SEBRAE, Comitê 

de Defesa do Rio Jaguaribe e CAPIVAB. Tendo como atribuições, de acordo com as 

diretrizes sugeridas pela FUNASA, discutir e avaliar, mensalmente ou a cada dois 

meses, o trabalho produzido pelo Grupo executivo, criticar e sugerir alternativas, caso 

necessário, auxiliando o Grupo Executivo na elaboração do plano.  

 

  

 

Figura 2.4. Registro Fotográfico da 2° Reunião sobre o PMSB. 
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Figura 2.5. Vista dos Presentes para Nomeação do Grupo Consultivo de 

Saneamento. 
 

Foram ressaltados alguns anseios e preocupações, durante a reunião, por parte de 

alguns participantes, tais como:  

 

• Sobre a importância dos Delegados, no conhecimento da realidade do 

saneamento básico, e a presença destes em cada área territorial das 

comunidades do município; 

 

• E finalmente, a questão do interesse sobre a participação efetiva, dos Órgãos 

Públicos e dos Representantes da Sociedade Civil, que formam os Grupos de 

Trabalho Executivo e Consultivo de Saneamento, quanto ao fato de estarem 

presentes durante as atividades de desenvolvimento do plano, promovendo a 

responsabilidade política e social acerca do assunto.   

 

Diante das questões levantadas, foram propostos momentos para discussões 

futuras, como também para análises e definições das ações referentes ao saneamento. 

Foi proposta uma quantidade de 03 (três) Conferências Municipais, como forma de 

abordar todos os passos referentes ao processo de construção do PMSB. A 1ª. 
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Conferência, para tratar sobre o diagnóstico da situação da realidade no Município, a 2ª. 

Conferência, para abordar sobre a questão dos objetivos, metas, programas e ações 

relevantes ao saneamento básico no município e, a 3ª. Conferência, para destacar sobre 

os mecanismos e procedimentos para a avaliação dos resultados esperados. Estes 

encontros serão planejados e divulgados em momentos posteriores, pelos Grupos de 

Trabalho Executivo e Consultivo de Saneamento.       
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3. FÓRUM SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

LIMOEIRO DO NORTE – CE. 

 

O crescimento populacional mundial associado à taxa de consumo de recursos 

naturais e ao processo acelerado de urbanização, principalmente em países em 

desenvolvimento, está resultando a cada dia, em um aumento constante dos índices de 

poluição urbana, com modificações ambientais de ordem global.  

 

Em meio a estas transformações, as mudanças sociais acabaram acompanhando 

gradativamente os processos de avanço tecnológico e as novas relações econômicas; já à 

questão da conscientização ambiental também foi se destacando e ganhando 

importância, sendo reforçada cotidianamente por apelos de vários setores da sociedade 

civil e por políticos interessados no meio ambiente. Assim, importantes mudanças 

ocorreram no modo de pensar às questões do crescimento econômico, do 

desenvolvimento humano e da proteção ambiental. 

 

É nesse contexto, que devemos compreender e pensar a questão do saneamento.  

Como se refere Philippi Jr. e Pelicioni (2005): 

 

Os modelos de desenvolvimento adotados no Brasil, ao longo de sua história, 

tiveram como resultados impactos sociais, econômicos e ambientais, provocando 

excessiva concentração de renda e riqueza, com exclusão social e aumento das 

diferenças regionais. Políticas que acabaram por contribuir para a explosão 

demográfica nos centros urbanos, cujas taxas de crescimento em algumas cidades 

dobraram na segunda metade do século XX, e resultaram conseqüentemente num 

aumento da demanda por infra-estrutura, principalmente em ações de saneamento do 

meio. 
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Desta forma, o Saneamento Básico assume papel de destaque, na forma de viver 

das pessoas, pois influencia diretamente sobre as atividades de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta de lixo e drenagem urbana.  

 

Deve-se ter bastante zelo, na elaboração e no planejamento das ações do 

saneamento, caso contrário, muitos danos podem ser causados em relação à saúde 

humana, à qualidade de vida e ao meio ambiente; o que aumenta ainda mais o desafio 

do nosso país, no seu processo de desenvolvimento sustentável. 

 

Em meio a esta realidade, é fundamental o envolvimento de todos em momentos 

de discussão acerca deste assunto, procurando criar e estimular diversas possibilidades, 

que possam melhorar a nossa vida em sociedade.  

 

Em meio a este contexto, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, 

consciente das dificuldades e demandas que envolvem as questões referentes ao 

processo de urbanização nas últimas décadas, tendo como conseqüência problemas 

ambientais e sociais presentes nas comunidades; com destaque às questões vinculadas 

ao saneamento básico; vem desenvolvendo ações integradas, como forma de discutir e 

refletir sobre os diversos problemas resultantes das condições de saneamento existente 

no município.   

 

Na data de 03 de Julho de 2008, conforme Ata em anexo, a Prefeitura Municipal 

de Limoeiro do Norte promoveu no Auditório da Faculdade de Tecnologia CENTEC, às 

9:00 horas, um desses momentos especiais de discussão e reflexão – o Fórum sobre o 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, com a Temática – O desenvolvimento 

do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e a Criação do Conselho Popular 

de Saneamento. 
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O presente Fórum teve como propósito discutir sobre a questão do Saneamento 

Básico no município e, apresentar para Órgãos Públicos do município e Representantes 

da Sociedade Civil, as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei Federal n° 

11.445/07), os objetivos traçados por este plano, a metodologia de trabalho a ser 

desenvolvida, os mecanismos de participação popular durante as atividades e os 

procedimentos necessários para a elaboração do diagnóstico da realidade atual do 

município.  

 

  

  

Figura 3.1. Registro do Fórum Municipal sobre o PMSB 

 

Também se realizou durante o evento, a nomeação de conselheiros para a 

Criação do Conselho Popular de Saneamento, referente à Sede Urbana do Município de 
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Limoeiro do Norte, sendo formado por representantes da sociedade civil, tendo como 

objetivo formar parceiros na construção e efetivação das ações previstas pelo plano. 

 

O Processo de mobilização social das comunidades para participação do Fórum 

sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB foi realizado através dos 

Meios de Comunicação presentes no município, destacando a importância do 

saneamento, como também o significado do Plano e a formação do Conselho Popular de 

Saneamento. Os meios de comunicação utilizados na Mobilização Social foram: 

Mensagens de Rádio; Informativos acerca do assunto, distribuídos em diversos órgãos 

públicos de acesso fácil e com grande movimentação; e Convites para Representantes 

do Poder Público e da Sociedade Civil, como forma de estimular a presença e a 

participação de todos no processo de discussão (ver Anexos). 

  

Quanto à Programação dos Trabalhos desenvolvidos no Fórum, a pauta de 

discussão iniciou através da Composição da Mesa, tendo como palestrantes o Sr. João 

Dilmar da Silva, Prefeito de Limoeiro do Norte e o Sr. Antonio Mauro da Costa, 

Superintendente do SAAE, para abertura dos trabalhos ressaltando a importância do 

Fórum para o município e da participação do Público Presente; o Engenheiro Civil, 

Mestre em Saneamento – Igor Ramos – da Equipe Técnica da Empresa RMS 

Engenharia, expôs sobre as diretrizes da FUNASA para o desenvolvimento do Plano, 

com seus objetivos e finalidades, e a criação do Conselho Popular de Saneamento. 

  

Fizeram ainda parte da mesa e contribuíram com breves comentários sobre a 

importância do PMSB para o município os Vereadores Sr. Valdir do Suburbao – Vice-

presidente da câmara e o Sr. Eraldo Holanda, ressaltaram a existência de problemáticas 

acerca do saneamento básico em algumas localidades e enfatizaram a participação 

popular como agente transformador nesse processo de construção. 
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Estavam presentes no Fórum, Representantes do SAAE, Câmara Municipal, 

Associações Comunitárias, CENTEC, SEMEB, SEMID, IBGE, BLAF, Secretaria de 

Agricultura e Gabinete da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte.  

 

Os participantes do Fórum receberam uma Pasta contendo informativos que 

tratavam sobre a Programação e a Apresentação do Fórum, o conceito de Saneamento 

Básico e o significado do plano, explicações sobre a Criação do Conselho Popular de 

Saneamento, e a presença de 02 (duas) fichas de preenchimento, uma Ficha de Controle 

Social de Entidades para que cada representante respondesse sobre a entidade que faz 

parte, contendo perguntas relacionadas a endereço, telefone, e-mail, dias de 

funcionamento, horário, e as principais atividades desenvolvidas; e outra Ficha, para 

realizar uma breve reflexão acerca do plano e da realidade do saneamento básico no 

município, através de algumas questões como: quais expectativas foram despertadas 

quanto à proposta de trabalho, do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e 

citar alguns problemas presentes nas comunidades do município, acerca das questões 

vinculadas ao saneamento básico.    

 

Algumas expectativas foram mencionadas, na ficha de reflexão social 

distribuídas aos participantes, a respeito do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB. Dentre elas: espera-se que o Plano favoreça a questão do desenvolvimento 

urbano, que a população seja realmente envolvida e que futuras obras tragam melhores 

condições de vida para as comunidades mais carentes, foi levantada ainda a 

problemática da ausência de banheiros apropriados em algumas localidades.  

 

Com relação aos problemas referentes à questão do saneamento, foram 

mencionados: o lixão da cidade, o transtorno ocasionado pela antiga lagoa facultativa, o 

assoreamento e contaminação do Rio Jaguaribe, a inexistência de banheiros em várias 

comunidades rurais, a presença de esgotos entupidos, o acúmulo de entulhos em lagoas 



              

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia                                                     22 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

do município ocasionando inundações no período do inverno, a proliferação de insetos 

devido ao acúmulo de lixo e águas paradas.  

 

Este momento consagrou-se como um espaço inicial de manifestação, onde foi 

possível socializar informação e conhecimento, acerca da questão do Saneamento 

Básico, através da inserção crítica e participativa de cada cidadão que se fez presente no 

Fórum; evidenciando o seu interesse, acerca das necessidades presentes nas 

comunidades. O que reforça ainda mais o compromisso político e social de cada um, 

para a construção de um projeto mais justo e igualitário para o saneamento básico na 

cidade, onde a relação democrática entre a gestão municipal de Limoeiro do Norte e os 

seus moradores, seja vista como valor estratégico.  
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4. CRIAÇÃO DO CONSELHO POPULAR DE SANEAMENTO 

 

No processo de desenvolvimento do Fórum sobre o Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, conforme Ata em anexo – referente à data 03 de Julho de 

2008, realizou-se a nomeação dos conselheiros da Sede do município de Limoeiro do 

Norte para formar o Conselho Popular de Saneamento, de modo a pautar politicamente 

as questões vinculadas ao Saneamento e, em especial a elaboração do PMSB.  

 

O Conselho Popular representa um Órgão com Composição Multidisciplinar, 

formado por membros de vários segmentos da sociedade civil, que através de uma 

Coordenação Compartilhada com os Grupos de Trabalho Executivo e Consultivo de 

Saneamento, participarão da elaboração de propostas para as atividades vinculadas ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. Desta forma, é importante salientar 

que este Conselho terá como base fundamental uma ação participativa, sendo 

colaboradores em nível amplo de articulação, para pensar em conjunto com as 

comunidades, alternativas e soluções que modifiquem para melhor a realidade do 

Saneamento Básico no município. 

 

Foram nomeados para representar o Conselho Popular, na Sede do Município, 

alguns Representantes da Sociedade Civil: a Sra. Ana Heloísa de Lima, a Sra. Francisca 

Edivani Silva Lima, Sönia Maria de Castro de Andrade, todas alunas da FATEC; e a 

Sra. Maria Edileuza Araújo de Sena e a Sra. Maria Rivania Ferreira do Nascimento – 

Representando a Comunidade. Todas mostraram, no Fórum, um forte interesse em 

conhecer e participar das atividades propostas pelo plano. Percebeu-se, particularmente, 

nas alunas do curso de Saneamento uma vontade peculiar de fazer parte desse processo. 

Ressaltamos, ainda, que posteriormente outras entidades poderão também compor o 

Conselho Popular. 
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De acordo com as diretrizes sugeridas pela FUNASA, o Conselho Popular de 

Saneamento será co-participante, junto à promoção das ações de regionalização do 

município e identificação de Atores Regionais; oficinas para escolha de delegados, 

capacitação massiva, conceituação, visão da cidade cidadã e eixos temáticos; 

seminários por eixos temáticos e sistematização de propostas, com resgate das decisões 

do Plano Diretor Participativo; referendo das proposições sistematizadas em 

Audiências Públicas. 

 

Durante o processo de Nomeação, os Conselheiros ressaltaram a importância de 

se desenvolver uma Capacitação, acerca da Temática - Saneamento Básico, envolvendo 

um misto de conhecimentos teóricos e, fatos refletindo a própria realidade do 

município; tendo como objetivo, conquistar um melhor entendimento acerca do assunto, 

como também proporcionar uma melhor contribuição junto às atividades, tornando-se 

verdadeiros canais de participação popular no desenvolvimento do plano.  
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5. PRÓXIMAS ATIVIDADES 

 

Conforme as etapas de construção do PMSB, a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte promoverá ações futuras, de envolvimento da sociedade, com vistas 

a uma participação popular mais efetiva, por parte das comunidades, através da 

manifestação das suas necessidades; buscando sugerir soluções, através de um 

planejamento participativo e democrático.        

 

Serão realizadas Plenárias, nas Comunidades, do Município de Limoeiro do 

Norte – CE, para discussão sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. 

Também acontecerá a Nomeação dos Conselheiros do Distrito de Bixopá e das demais 

localidades para finalizar a composição do Conselho Popular de Saneamento e, a 

Eleição dos Delegados - Coordenadores Regionais na área do Saneamento Básico, 

representando cada região do município, vinculados ao desenvolvimento do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB.  

 
Após as Plenárias Comunitárias, realizar-se-á uma Capacitação acerca da 

Temática – Saneamento Básico, envolvendo o Conselho Popular de Saneamento e os 

Delegados eleitos, com o intuito de que todos possam interagir e manifestar sobre a 

realidade vivenciada nas comunidades, através das suas experiências cotidianas; 

evidenciando seus anseios, conflitos e preocupações acerca do saneamento. 

 

Serão propostos também, alguns momentos fundamentais para discussões 

futuras. Uma quantidade de no mínimo 03 (três) Conferências Municipais, como forma 

de abordar todos os passos referentes ao processo de construção do PMSB. A 1ª.  

Conferência tratará sobre o diagnóstico das condições sanitárias, sócio-econômicas e 

ambientais do Município, a 2ª.  Conferência, sobre a questão dos objetivos, metas, 

programas e ações relevantes ao saneamento básico e, a 3° Conferência, sobre os 

mecanismos e procedimentos para a avaliação das ações e dos resultados programados.  
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Todos estes momentos serão planejados e divulgados em momentos posteriores, 

pelos Grupos de Trabalho Executivo e Consultivo de Saneamento, como forma de 

sensibilizar o máximo de pessoas possível, para a questão do saneamento básico no 

município.       
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