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1. APRESENTAÇÃO 

A empresa MJ Engenharia, apresenta o RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO, FASE II, ETAPA 2, referente à 

Elaboração do Plano de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Maceió/AL, 

conforme o objeto do Contrato nº 0017/2015, Processo Administrativo SEMPLA n° 

1900.59365/2013 cuja ordem de serviço foi emitida em 30/04/2015. 

FASE II – ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

ETAPA 2: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico e de seus impactos 

nas condições de vida da população 

ETAPA 3: Prognósticos e alternativas para a universalização, Condicionantes, 

Diretrizes, Objetivos e Metas 

ETAPA 4: Concepção de programas, projetos e ações necessários para atingir os 

objetivos e as metas do PMSB e definição das ações para emergências 

e contingências 

ETAPA 5: Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos 

para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações programadas 

ETAPA 6: Relatório Final do PMSB 

Este produto se refere à ETAPA 2 e foi dividido e três partes: 

- Relato das atividades 

- Anexos – evidências das atividades realizadas - textos 

- Anexos – evidências das atividades realizadas – áudios e vídeos 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este relatório de andamento tem o objetivo de identificar as atividades em 

desenvolvimento referentes ao Plano Executivo de Mobilização Social e 

Comunicação. 

Nas atividades descritas e referenciadas neste relatório, observa-se o 

desenvolvimento da mobilização perante os estímulos da participação da sociedade, 

que foram desenvolvidos de forma integrada e articulada com todos os atores 

envolvidos, utilizando-se das divisões da área urbana do município em Regiões 

Administrativas (RA). Foram efetivadas atividades de mobilização e comunicação 

social em cada “RA” e área rural. 

A mobilização social teve o intuito de estimular a participação da sociedade quanto à 

importância do Plano Municipal de Saneamento Básico, além de explicar e divulgar o 

Plano, as suas ações e etapas. Ressalta-se também que a integração da 

comunidade para o desenvolvimento do PMSB é de total importância nas demandas 

referentes ao saneamento básico, principalmente nesta fase de diagnóstico. Além do 

PMSB favorecer o meio ambiente e as condições de vida da comunidade.  

A Comunicação Social descreveu todos os trabalhos desenvolvidos na área de 

Comunicação referente à divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Município de Maceió, Fase II. 

As estratégias de comunicação desenvolvidas para divulgação do Plano, foram 

executadas de acordo com Metodologia proposta no Plano Executivo de Mobilização 

e Comunicação Social visando atender as complementações solicitadas pela Caixa 

Econômica Federal, detalhar o processo de execução da mobilização social e da 

comunicação, estabelecendo as ações, os recursos, os métodos e os meios 

necessários para a execução e acompanhamento das atividades relativas a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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3. ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS 
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3. ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS 

O quadro a seguir resume as atividades previstas nessa etapa com o respectivo 

público alvo e a situação de andamento. 

Quadro 1 

Etapa ESCOPO Público alvo Situação 

ATIVIDADES REALIZADAS 

FASE PRELIMINAR 

0 Emissão da ordem de serviço - Emitida em 30/04/2015 

FASE I - Planejamento do processo 

1 Fase de preparação -  

 
Reunião Técnica - 
acompanhamento Fase 1 

Comitê executivo e de 
coordenação 

Realizada em 07/05/2015 

 
Visita de campo para mobilização 
visando a participação social na 
Oficina de Capacitação 

Comitê executivo e de 
coordenação, Conselheiros 
municipais, líderes comunitários, 
membros dos comitês de bacias 
hidrográficas 

Realizada em maio/2015 

 

Visita de campo para 
levantamento de informações 
referentes ao abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e drenagem, este 
último visando ao cadastro 
simplificado 

- 
Realizada em 05 a 08/05/2015 e 
25 a 29/05/2015 

 
Oficina de Capacitação 

Conselheiros municipais, líderes 
comunitários, membros dos 
comitês de bacias hidrográficas 

Realizada em 28/05/2015 

 

Entrega - Plano Executivo de 
Mobilização Social e 
Comunicação 

- 
Entregue versão final revisada 
em 14/07/2015 

 
Relatório de acompanhamento 
Fase 1 

Comitê executivo e de 
coordenação 

Entrega até 04/08/2015 

PRÓXIMAS ATIVIDADES 

FASE II - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico  

2 Fase de diagnóstico  

 
Reunião Técnica - 
acompanhamento Fase 2 

Reunião com Sra. Ana Catarina 
Secretária Adjunta da SMHPS – 
Secretaria Municipal de 
Habitação Popular e 
Saneamento 

Realizada em 22/06/2015, 
16/07/2015 e 21/07/2015 

 
Capacitação para Mobilizador 
Social 

Agente de Mobilização Social Realizada em 25/07/2015 

 

Visita de campo para mobilização 
social com o objetivo de 
sensibilizar a população em 
relação a importância do Plano de 
Saneamento Básico, bem como 

Representantes da população 
residente nas regiões 
administrativas e da sociedade 
civil organizada 

Realizada em 16/06/2015 à 
18/10/2015 
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Etapa ESCOPO Público alvo Situação 

comunicar e convidar para as 
Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo e demais eventos 

 

Visita de campo para diagnósticos 
referentes ao abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e drenagem, este 
último visando ao cadastro 
simplificado 

Foram realizadas visitas de 
campo pelo Geólogo e o 
Geógrafo, nos dias 07 a 21 de 
setembro de 2015.  
E no dia 20 a 23 de outubro de 
2015, as visitas foram realizadas 
pelos engenheiros de água e 
esgoto. 

Realizada em 11 a 22/09/2015 e 
20 a 23/10/2015 

 

Oficina de Diagnóstico Rápido 
Participativo – Resíduos Sólidos 
(específica) 

Lideranças comunitárias, 
representantes das cooperativas 
de catadores de resíduos 
recicláveis; prestadores de 
serviço na área de resíduos 
sólidos; outros públicos com 
interesse no item 

Realizada em 20/07/2015 

 

Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo – Saneamento 
básico (08 oficinas, uma em cada 
região administrativa, englobando 
as comunidades rurais) 

Representantes da população 
residente nas regiões 
administrativas e da sociedade 
civil organizada 

Realizada em 13/07/2015 à 
24/07/2015 

 
Consulta Pública do Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos (específica) 

População em geral Realizada em 28/09/2015 

 

Consulta pública do Diagnóstico 
da Situação do Saneamento 
Básico 

População em geral Realizada em 19/10/2015 

 

Reunião técnica de 
acompanhamento - Oficina do 
Diagnóstico da situação do 
saneamento básico 
(consolidação) 

Comitê executivo e de 
coordenação 

Realizada em 20/10/2015 

 
Relatório de acompanhamento 
Fase 2 

Comitê executivo e de 
coordenação 

Entregue em 30/11/2015 

3, 4 e 
5 

Fase de prognóstico, Fase de programas e ações e Fase de 
Mecanismos e procedimentos 

 

 
Reunião Técnica - 
acompanhamento Fase 3, 4 e 5 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

 

Reunião Técnica de 
acompanhamento - Oficina do 
Prognóstico e Alternativas de 
Saneamento Básico 
(Consolidação) 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

 

Reunião Técnica de 
Acompanhamento - Oficina de 
Concepção dos Programas e 
Projetos (consolidação) 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

 

Reunião Técnica de 
Acompanhamento – Oficina de 
Ações de Contingências e 
Emergências (consolidação) 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

 
Reunião Técnica de 
Acompanhamento – Oficina de 

Comitê executivo e de 
coordenação 
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Etapa ESCOPO Público alvo Situação 

Mecanismos e Procedimentos de 
Controle Social (consolidação) 

 

Consulta Pública Prognóstico e 
Alternativas para a 
universalização dos serviços de 
Saneamento Básico 

População em geral  

 
Relatório de acompanhamento 
Fase 3,4 e 5 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

6 Fase de consolidação  

 

Reunião Técnica - 
acompanhamento Fase 6 – 
Oficina para elaboração do 
Relatório Final 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

 
Oficina para elaboração do 
Relatório Final PMSB (avaliação) 

Comitê executivo e de 
coordenação 

 

 

Consulta Pública Final - 
Concepção dos Programas, 
Projetos; Ações para 
Contingências e Emergências – 
Mecanismos e Procedimentos de 
Controle Social em Saneamento 
Básico 

População em geral  

 

Entrega Produto P6 - Relatório 
Final do PMSB + Mobilização e 
Comunicação Social 

-  
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4. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

Neste item é apresentado breve relato do andamento das atividades. As evidências 

e registros tais como lista de presença, fotos, veículos de mídia impressa e 

eletrônica utilizados nessa fase II, entre outros, que constam em anexo. 

4.1.Reunião Técnica - acompanhamento Fase 2 

Durante a fase de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, foram 

realizadas duas reuniões técnicas, com a Secretária Adjunta da SMHPS - Secretaria 

de Habitação Popular e Saneamento de Maceió, no dia 22/06/2015 e 16/07/2015. 

Constam registro de reunião em anexo1 e 2. Registro fotográfico em Figura 1 e2. 

E no dia 21/07/2015, foi realizado na SLUM – Secretaria Municipal de Limpeza 

Urbana, a Reunião de Realinhamento do diagnóstico de Resíduos Sólidos e 

Avaliação da Oficina de Revisão do Diagnóstico (realizada dia 20.07.2015) referente 

ao Eixo de Resíduos Sólidos, conforme registro de reunião em anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO DA MJ E SECRETARIIA ADJUNTA DA 
SMHPS DIA 22/06/2015 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
16 

 

FIGURA 2 - REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO DA MJ E O DIRETOR DA EMPRESA 
COM A SECRETARIIA ADJUNTA DA SMHPS DIA 16/07/2015 

4.2. Capacitação para Mobilizador Social 

Os trabalhos de Mobilização Social para o processo de elaboração do PMSB de 

Maceió, inicialmente, foram realizados por três técnicas, Jana Alexandra, Socióloga, 

Elisabeth L. Marques, Assistente Social, e Sylvana Carvalho, Psicóloga, para as 

entrevistas efetivadas nas primeiras visitas a campo, para preenchimento dos 

cadastros e divulgação das Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo nas oito 

Regiões Administrativas. 

Na etapa de mobilização para as Consultas Públicas foi necessário contratar um 

agente de mobilização integrado à equipe, Rodrigo Maier. Sendo assim, foi realizado 

uma capacitação com o mobilizador para prepara-lo para o desenvolvimento das 

tarefas de informar e sensibilizar a participação dos atores sociais (comunidades em 

geral, lideranças instituições, sindicatos, órgãos do município) nas visitas a campo, 

consultas públicas e a qualquer evento relacionado ao PMSB. 

A equipe de mobilização tem o objetivo de buscar uma articulação mais direcionada, 

“corpo a corpo”, com interesses no processo de elaboração do plano de cada uma 

das Regiões Administrativas e comunidades rurais. 
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O processo de capacitação do agente de mobilização ocorreu no dia 25 de julho de 

2015, na fase de divulgação para as Consultas Públicas, com carga horária prevista 

de quatro horas, das 8h às 12h, conforme o Plano Executivo de Mobilização Social e 

Comunicação. 

Esta capacitação teve como conteúdo básico: a conceituação do saneamento 

básico; as leis do saneamento básico; o conhecimento e explicações sobre o Plano 

Municipal de Saneamento Básico; as etapas e a estratégia geral de elaboração do 

PMSB; as técnicas e estratégias de mobilização e comunicação social; o 

conhecimento pelo cronograma de atividades; o conhecimento pelos materiais de 

apoio técnico e de comunicação a serem utilizados, além das ações e etapas do 

PMSB. Figura 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZADOR SOCIAL 
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FIGURA 4 - CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZADOR SOCIAL 

4.3.Visita de campo para mobilização social 

Referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, na visita a campo 

realizada pela equipe de mobilização social, no primeiro momento, foram realizadas 

entrevistas, “corpo a corpo”, com os representantes de organizações comunitárias, 

comerciais, associações, sindicatos, instituições educacionais, lideranças 

comunitárias, comunidade em geral com interesse no processo de elaboração do 

plano. Com o intuito de contribuírem e se transformarem nos multiplicadores do 

PMSB. 

Nestas visitas a equipe de mobilização utilizou o instrumento de cadastros de 

instituições/entidades e de representantes comunitários, no momento das entrevistas 

para preenchimento dos dados das pessoas contatadas, para a descrição das 

demandas referentes ao saneamento básico, coleta de informações sobre os bairros 

ou localidades e informações sobre a melhor forma de divulgação e comunicação 

nestas comunidades. Conforme modelos dos instrumentos mostrados no Plano 

Executivo de Mobilização Social e Comunicação, Fase I.  

Nesta etapa intensa de mobilização social de preenchimento de cadastros, para 

facilitar, a equipe realizou contatos telefônicos um dia antes com todas as lideranças, 
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instituições e associações de referência das regiões administrativas, para avisá-los da 

nossa visita, através de uma lista entregue pela Prefeitura de Maceió conforme listas 

mostradas no Relatório de Andamento Mobilização Social e Comunicação, 

Planejamento do Processo, Fase I, Etapa 1.  

Do dia dezessete de junho ao dia vinte e quatro de julho de dois mil e quinze, foram 

efetivadas divulgações sobre o PMSB, suas etapas, preenchimento do instrumento 

de cadastros e convocação para a participação nas Oficinas de Diagnóstico Rápido 

Participativo, nas Oito Regiões Administrativas do Município de Maceió 

contemplando a área rural. Este instrumento de cadastros utilizado nas entrevistas 

consta em anexo 4 e 5. E do dia trinta de julho ao dia dezoito de outubro de dois mil 

e quinze foram realizadas as visitas a campo com o intuito de divulgar e mobilizar a 

população para participarem das Consultas Públicas do PMSB. Os relatos referentes 

as visitas de campo constam, em anexo 6 e registros 5 a 168. Também constam em 

anexo 7 a 13 os Ofícios para autorização das instituições das Oficinas de DRP.  

4.4.ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO 

No primeiro momento em 10 de maio de 2015, foi realizado estudo sobre o Município 

de Maceió, coletando informações sobre as oito Regiões Administrativas, como 

população, cultura, eventos comemorativos, entre outros, desenvolvendo o Briefing 

do trabalho a ser desenvolvido. O trabalho de Comunicação baseou-se no Plano 

Executivo de Mobilização e de Comunicação Social, conforme quadro 2 abaixo: 

Quadro 2. Ferramentas de Comunicação que serão utilizadas em cada uma das Fases do PMSB. 

Nº FASE ESCOPO 
Veículos de Mídia 

Impressa 
Veículos de Mídia 

Eletrônica 

1ª 
Fase 1 – 

Preparação 

 Reunião Técnica de 
Acompanhamento 

 Oficina de 
Capacitação 

 Relatório de 
Acompanhamento 

 Convite designado 
aos eventos 
previstos. 

 Mailing list 
para envio 
dos convites e 
reforço do 
cronograma 

 Site e e-mail 

2ª 
Fase 2 - 

Diagnóstico 

 Reunião Técnica - 
acompanhamento 
Fase 2 

 Oficina de 
Diagnóstico Rápido 
Participativo 
Resíduos Sólidos 
(específica) 

 Consulta Pública do 

 Folder informativo a 
ser distribuído 
conforme agenda 
de eventos  

 Cartaz Banner - 
Anúncio em jornal - 
Cartilha 
Educacional e 
informativa sobre o 
PMSB direcionada 

 Bicicleta som  

 Mailing list 
para envio 
dos convites e 
reforço do 
cronograma - 
TV , Rádio - 
Site e e-mail -  
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Nº FASE ESCOPO 
Veículos de Mídia 

Impressa 
Veículos de Mídia 

Eletrônica 

Plano de 
Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos 
(específica) 

 Oficinas de 
Diagnóstico Rápido 
Participativo - 
Saneamento básico 
(08 oficinas, uma em 
cada região 
administrativa, 
englobando as 
comunidades rurais) - 
Reunião técnica de 
acompanhamento - 
Oficina do 
Diagnóstico da 
situação do 
saneamento básico 
(consolidação) 

 Consulta pública do 
Diagnóstico da 
Situação do 
Saneamento Básico 

aos professores, 
público infantil com 
abrangência familiar  

 

 

3ª, 4ª e 
5ª 

Fase 3, 4 e 5– 
Programas, 

Projetos e Ações 
para 

Contingências e 
Emergências; 
Mecanismos e 
Procedimentos 

 Reunião Técnica - 
acompanhamento 
Fase 3, 4 e 5 

 Reunião Técnica de 
acompanhamento - 
Oficina do 
Prognóstico e 
Alternativas de 
Saneamento Básico 
(Consolidação) 

 Reunião Técnica de 
Acompanhamento - 
Oficina de 
Concepção dos 
Programas e Projetos 
(consolidação) 

 Reunião Técnica de 
Acompanhamento – 
Oficina de Ações de 
Contingências e 
Emergências 
(consolidação) 

 Reunião Técnica de 
Acompanhamento – 
Oficina de 
Mecanismos e 
Procedimentos de 
Controle Social 
(consolidação) 

 Consulta Pública 
Prognóstico e 
Alternativas para a 
universalização dos 
serviços de 
Saneamento Básico 

 Folder informativo a 
ser distribuído 
conforme agenda 
de eventos 
municipais 

 Convite designado 
aos eventos 
previstos 

 Banner 
 Anúncio em jornal 

 Mailing list 
para envio 
dos convites e 
reforço do 
cronograma 

 TV 
 Rádio 

 Site e e-mail 
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Nº FASE ESCOPO 
Veículos de Mídia 

Impressa 
Veículos de Mídia 

Eletrônica 

6ª 
Fase de 

Consolidação 

 Reunião Técnica - 
acompanhamento 
Fase 6 – Oficina para 
elaboração do 
Relatório Final 

 Consulta Pública 
Final - Concepção 
dos Programas, 
Projetos; Ações para 
Contingências e 
Emergências – 
Mecanismos e 
Procedimentos de 
Controle Social em 
Saneamento Básico 

 Entrega Produto P6 - 
Relatório Final do 
PMSB + Mobilização 
e Comunicação 
Social 

 Folder informativo a 
ser distribuído 
conforme agenda 
de eventos 
municipais 

 Convite designado 
aos eventos 
previstos 

 Anúncio em jornal 

 Banner 

 Carro show 
 TV 
 Spot de Rádio 

 Mailing list 
para envio 
dos convites e 
reforço do 
cronograma 

 Site e e-mail 

* O banner será utilizado em todas as fases do PMSB. 

 

Em 16 de maio de 2015, foi desenvolvido o texto para o folder institucional, contendo 
conceitos, objetivos e metas do Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, bem como 
a importância da participação da sociedade para a construção do Plano.  Logo, a 
criação da chamada da campanha e execução de três modelos de arte. A logomarca 
do Plano de Saneamento Básico foi desenvolvida pela Prefeitura de Maceió, sendo 
devidamente mantida nas artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169. Logomarca. Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió. 
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Em 28 de maio de 2015 foi solicitado a Prefeitura de Maceió sugestão de listagem 
com veículos de comunicação de Maceió. Desde então, iniciou-se o processo de 
pesquisa de orçamentos dos serviços necessários. 

4.5. MATERIAIS GRÁFICOS – OFICINAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICPATIVO E RESÍDUOS SÓLIDOS 

As artes de folder desenvolvidas foram apresentadas para a Prefeitura de Maceió 
em 03 de junho de 2015, em três modelos diferentes, onde foi escolhido modelo e 
chamada para dar andamento ao processo de criação das demais peças 
publicitárias.  

A chamada aprovada: Nosso compromisso com a qualidade de vida em Maceió 
salienta a importância da participação da população para que o Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Município de Maceió 
se consolide positivamente. 

 

 

Materiais Gráficos: 

Folder: 

O folder aprovado possui o seguinte formato: 

- 21 x 29.7cm 

- 4 x 4 cores / Couchê 170g brilho 

- Duas dobras 
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Arte do folder 

Frente 

 

 

Verso 

 

 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
24 

 

Cartaz 

Os cartazes possuem os subsídios padrões do Plano, porém foi efetuada a 

confecção dos mesmos com chamadas em cores relativas à suas respectivas 

Regiões Administrativas de acordo com o mapa, seu desenvolvimento foi em 13 de 

junho de 2015. 

Possuem o seguinte formato: 

- 31 x 44cm 

- 4 x 4 cores 

- Couchê fosco - 170g 

 

Mapa utilizado como referência de cores: 
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Arte dos cartazes 
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Banner 

Foi desenvolvido em 14 de junho de 2015 mediante o mesmo padrão de arte do 

folder, o banner institucional contendo a chamada, o símbolo e a logomarca do 

Plano, além das logomarcas da Empresa MJ Engenharia e Prefeitura Municipal de 

Maceió na parte de realização. Além do banner institucional, foi desenvolvido outro 

banner, contendo o mapa de Maceió com suas regiões administrativas. Formato de  

Banner: 

- Lona brilho 

- 0,80 x 1,20m 

- 4 x 0 cores 

- Bastão e corda 

 

Modelo de Arte do Banner 
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Os materiais gráficos foram confeccionados através da Gráfica e Editora Poligraf, 
localizada em Maceió, em 15 de junho de 2015.  

 

Camisetas, crachás e bonés do Plano 

Na data de 05 de junho de 2015, foram confeccionados através da Gráfica BC 
Cópias de Porto Alegre, camisetas com a logomarca do Plano e de crachás de 
identificação dos profissionais. 

Modelo de Arte das Camisetas 
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Modelo de Arte de crachás  

 

Em 27 de julho de 2015 foi realizada a encomenda de bonés com a logomarca do 
Plano, conforme modelo abaixo. 

Modelo de arte do boné 
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FIGURA 170

FIGURA 171

 

Na primeira fase do plano foi entregue para a Prefeitura de Maceió, folders, cartazes 

e banner institucional. Nas Regiões administrativas, através do trabalho de 

Mobilização da Psicóloga Sylvana Carvalho e da Socióloga Jana Alexandra, 

durante o período de 14 de junho a 24 de junho de 2015, foram distribuídos cartazes 

e folders. Durante as Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo e de Resíduos 

Sólidos, foram utilizados todos os materiais gráficos citados .Figura 170 e 171. 
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Cartilha 

A Cartilha de Saneamento Básico para a Escola foi elaborada em 17 de junho de 

2015, com a finalidade de motivar os professores a transmitir aos seus alunos dados 

que contribuirão para o seu futuro e para o meio ambiente. Constam na Cartilha, 

conceitos de Saneamento Básico, Resíduos Sólidos e Meio Ambiente, dicas de 

Hábitos corretos para a preservação da saúde humana e do meio ambiente, dicas 

de reciclagem, orientação sobre o uso correto do lixo, entre outros. Possuindo o 

seguinte conteúdo: 

Formato Cartilha 

- 20 Páginas 

- 4 x 4 cores 

- Couchê fosco 170 g 

- Formato aberto 42 x 29,7cm 

- Formato fechado 21x 29,7cm 

- Saída em CTP 

 

Atualmente a Cartilha encontra-se mediante avaliação na Prefeitura Municipal de 
Maceió, aguardando considerações e aprovação. 
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Modelo de Arte da Cartilha 
 
Frente 

   

 Sumário 
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4.3. Convite Eletrônico para as Oficinas 

 

Convites para as Oficinas 

Os Convites, elaborados em 18 de junho de 2015, possuem a logomarca do plano 
sobre o fundo, foram enviados no período de 08 à 16 julho de 2015, para as Oficinas 
de Diagnóstico Rápido Participativo destinadas aos integrantes de suas respectivas 
Regiões Administrativas. Os Convites para Oficinas de Resíduos Sólidos foram 
enviados através da Prefeitura Municipal de Maceió. 

 Modelo de arte do Convite( R.A.7) 
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Convites enviados através de E-mail para as oito Regiões Administrativas 
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Data de Envio de Convites para cada R.A.: 

Região Administrativa 1, enviado em 08/07/2015 

 

gugaenega@bol.com.br 

malupessoa8@hotmail.com 

italo_873@hotmail.com 

sileneclemente@hotmail.com   
   

falecomgil2014@hotmail.com 

eliete@sindhoteisal.com.br 

sidhoteis@sindhoteis.com.br 

secretariapresidencia@hotelpontaverde.com.br 

presidencia@hotelpontaverde.com.br 

maurinho@hotelpontaverde.com.br 

glenio@salinas.com.br 

andre@coqueirosexpress.com.br 

secretariaal@abrasel.com.br 

secretaria@abihael.com.br 

diretoria@abinael.com.br 

cvb-alagoas@hotmail.com 

aciolima@gmail.com 

aciolima@uol.com.br 

nivaldosantana2009@hotmail.com 

janicebomfim@hotmail.com 

zedoboi_al@yahoo.com.br 

antonio_jilvelino@hotmail.com 

abraselal@brasel.com.br 

Região Administrativa 2, enviado em 
08/07/2015 

 

albertochocolate@yahoo.com.br 

c.santos.bezerra@bol.com.br 

educatfiel@hotmail.com 

peu_apac@hotmail.com 

projetomaenatureza@hotmail.com 

ver.silvaniabarbosa@hotmail.com 

nenanascimento2011@hotmail.com 

welington-dois@hotmail.com 

amilton.1971@hotmail.com 

projeto.mac.natureza@gmail.com 

mnwmartins@yahoo.com.br 

mavnilton@gmail.com 

pinpolho_maceio@hotmail.com 

omundomelhormaceio@hotmail.com 

keciapontal@outlook.com 

welsurf2010@hotmail.com 

gorgevalmario@hotmail.com 

linsminin@hotmail.com 

vialagoas@hotmail.com 

beneditobia@hotmail.com 

amjsf@ig.com.br 

maxwelfera@hotmail.com 

valdiluciadeda@gmail.com 

famoaldoc@hotmail.com 
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paulo-jsilva@live.com 

projeto.mac.natureza@gmail.com 

viannavaleria@hotmail.com 

roberto_aiala@yahoo.com.br 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
36 

 

Região Administrativa 3, enviado em 09/07/2015 

 

polieleduc@hotmail.com 

poliel@cooperbom.com.br 

hmss_80@hotmail.com 

 

 

gilvancanaa@hotmail.com 

Ednaldo-lins@bol.com.br 

modestotenorioribeiro@hotmail.com 

margaridalibardi@ig.com.br 

amacmaceio@gmail.com 

mstelasantos@gmail.com 

 

Região Administrativa 4, enviado em 15/07/2015 

 

ceami_al@yahoo.com.br 

carlosfaro125@gmail.com 

jornalista.aline@gmail.com 

associacaocomunitariadebebedouro@hotmail.com 

associacaocomunitaria@hotmail.com 

valquiria.15.alves@hotmail.com 

pr.jacopimentel@hotmail.com 

qarlosssub@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

wlamenha@hotmail.com 

ronaldoalmeida77@hotmail.com 

ivaneuzabatistaabc@hotmail.com 

marciuswanberto45@hotmail.com 

andrewsoliveira13@hotmail.com 

zeargeu@hotmail.com 

evangelismopessoal@hotmail.com 

sociedadeunidosvenceremos@hotmail.com 

jacksonsaude@hotmail.com 

limatiberio@bol.com.br 

valquiria.ib.alves@hotmail.com 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
37 

 

Região Administrativa 5, enviado em 10/07/2015 

 

Cris2bb@hotmail.com 

noemiagpbarros@gmail.com 

adrianacalixtodelima@hotmail.com 

lilimimosemfeltro@gmail.com 

yurileite60@gmail.com 

tathy_775@hotmail.com 

josemar.freitas@al.senac.br 

pierresantos1966al@hotmail.com 

os13demaio@hotmail.com 

isaque42@hotmail.com 

eduardooliveira57@hotmail.com 

silvaeraldo@outlook.com 

ascomai@hotmail.com 

asscomgmf@gmail.com 

Mario_farofa@hotmail.com 

Leo.greco@hotmail.com 

asscomai@hotmail.com 

cido_me@hotmail.com 

paulopelearaujo@hotmail.com 

jhfon@hotmail.com 

robertoramos2012@hotmail.com 

naitonlene@gmail.com 

associacaogcigano@hotmail.com 

Robinho.grotasdemaceio2014@gmail.com 

Isaac42@hotmail.com 

Cleo1466al@gmail.com 

 

Região Administrativa 6, enviado em 15/07/2015 

 

valdemirpita@hotmail.com 

escolaabelharainha2011@hotmail.com 

ciateatrocortina@hotmail.com 

onggifalomi@gmail.com 

gilsonlimaofa@gmail.com 

 

 

 

 

julita-flamengo@hotmail.com 

teovanomena@gmail.com 

mary_cid.1@hotmail.com 

otaviopaciencia@yahoo.com.br 

marcossoares25@hotmail.com 

theodorio.mlst@hotmail.com 

siderlanemendonca@gmail.com 

antoniojclarindo@yahoo.com.br 
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Região Administrativa 7, enviado em 15/07/2015 

 

jocanoberto@gmail.com 

elianeprefeita@hotmail.com 

jose-mariedson@hotmail.com 

jonasclube@hotmail.com 

damiaomartins@hotmail.com 

amorucompoclinica@hotmail.com 

venturafn@gmail.com 

gilbertoteixeira64@hotmail.com 

jorgevercosaconselheiro@hotmail.com 

ajon.msilva@gmail.com 

larmirabem@hotmail.com 

ameliavieiracosta@hotmail.com 

mariapauferro@hotmail.com 

limeirasilva2009@hotmail.com 

iaralima2010@hotmail.com 

ms.produtosnaturais@hotmail.com 

limatiberio@bol.com.br 

niedsonoliveira@hotmail.com 

edsonsantosm120@hotmail.com 

niedsonoliveira@hotmail.com 

 

Região Administrativa 8, enviado em 16/07/2015 

 

amanhor@gmail.com 

brasileirofolk@hotmail.com 

mariojorge.7hotmail.com 

neidebeltrao@gmail.com 

casadaarteal@yahoo.com.br 

mfds41@live.com 

edilton_leocadio@hotmail.com 

josimerotimista@hotmail.com 

albertochocolate@yahoo.com.br 

lucianomczborges1@hotmail.com 

cidaliass@hotmail.com 
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4.4. Site 

O Site do Plano WWW.pmsbmaceio.com.brdisponível na internet desde 25 de 
junho de 2015,possui a arte similar ao folder, contendo explicações sobre o 
Plano, com abas sobre a importância do Saneamento Básico, Resíduos 
Sólidos, Sua Participação no plano, Eventos e Notícias. A aba “Notícias” está 
sendo diariamente alimentada.Foi inserido as releases realizadas pela 
Assessora de Imprensa e Registro de fotos das Oficinas, além de notícias, 
relatórios e reportagens sobre o Plano.   
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4.5. Veículos de Comunicação- Oficinas 

Produção de áudios Rádio 

Foi desenvolvido o texto para as Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo para produção de áudio para mídia eletrônica (Spot, carro show). 
A produção do texto foi realizada através da Produtora Preview, localizada no 
Município de Maceió, em 27 de junho de 2015. Os áudios foram utilizados para 
veiculação de spot de rádio e para carro show. O áudio consta no anexo 45. 

 

Modelo de texto para produção de áudio para Spot de Rádio (modelo citado - 
RA7) 

Locução: A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Desenvolvimento e da Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento, visando à 
construção coletiva do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Maceió, 
informa a população e sociedade civil organizada da Região Administrativa7, a  realização da 
Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo,  que ocorrerá no dia 24 de julho de 2015, das 18 
horas e 30 minutos às 21 horas e 30 minutos, na Escola Municipal Cleto Marques Luz,  Rua 
Luiz Alves da Silva, s/n,  Bairro Santa Amélia. 

Participe! 

Realização MJ Engenharia e Prefeitura Municipal de Maceió 
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Veículo Rádio - Oficinas 

Spot para Rádio 

O Spot de rádio foi realizado pela Rádio Gazeta FM de Alagoas, serviço 
contratado em 11 de julho de 2015, mediante veiculação nas oito Regiões 
Administrativas, com veiculação nos seguintes programas: Bom dia Gazeta e 
Lembranças Gazeta. As veiculações foram iniciadas em 12 de julho de 2015 
até dia 23 de julho de 2015. Foram realizadas duas inserções ao  dia de 45" um 
dia antes de cada Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo. O DVD com os 
áudios das Oficinas consta no anexo 43. 

 

Modelo de texto de áudio para Spot e Carro Show (modelo citado - RA7): 

Locução: A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento e da Secretaria Municipal de Habitação Popular e 
Saneamento, visando à construção coletiva do Plano Municipal de Saneamento 
Básico do Município de Maceió, informa a população e sociedade civil organizada 
da Região Administrativa7, a realização da Oficina de Diagnóstico Rápido 
Participativo,  que ocorrerá no dia 24 de julho de 2015, das 18 horas e 30 minutos às 
21 horas e 30 minutos, na Escola Municipal Cleto Marques Luz,  Rua Luiz Alves da 
Silva, s/n,  Bairro Santa Amélia. 

Participe! 

Realização MJ Engenharia e Prefeitura Municipal de Maceió 
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4.6. Reportagens/Entrevistas - Oficinas 

Em 15 de julho, no veículo de Comunicação TV Alagoas, f oi gravado entrevista 

sobre o Plano de Saneamento Básico em Maceió. Vide Anexo 47.

Registro: 

 

 

 

Em 18 de julho de 2015, foi divulgado da TV Gazeta de Alagoas, mediante 
link:http:/globotv.glob.com/tv-gazeta-al/al-tv-2a-edição/v/plano-de-saneamento-
básico, a reportagem sobre o plano. Vide anexo 49.

 Conforme registro abaixo: 
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Registros de entrevistas em Rádio sobre o Plano de Saneamento: 

Vide anexo 48. 

Cliente: MJ Engenharia  

Data: 15/07/2015  
 
 
Veículo: Rádio Jornal AM – Programa Voz do Povo  
Tema: Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió  
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Cliente: MJ Engenharia  
Data: 17/07/2015  
Veículo: Rádio Difusora AM – Programa Voz das Comunidades  
Tema: Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió - Vide anexo 48. 
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4.7. Assessoria de Imprensa/Releases - Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo e Resíduos Sólidos 

O Assessor de Imprensa Fernando Coelho apresentou releases e cobriu os 

primeiros eventos na primeira etapa do Plano. A Empresa MJ Engenharia 

contratou a Assessora de Imprensa Viviane Chaves em 13 de julho de 2015, 

para realizar a atividade de agendamento ou entrevista nos meios de 

comunicação, releases, registros fotográficos, cobertura de atividades, visitas a 

rádios comunitárias, realizando trabalho de divulgação do Plano e de 

integração com a mídia. A mesma encontra-se em atividade perante ao plano, 

juntamente com assessoria da jornalista Laise Teixeira. As Releases referentes 

às Oficinas, estão disponibilizadas no site www.pmsbmaceio.com.br, na aba 

Notícias. Data e Registro de Releases: 

Release 01 - 25/06/2015, realizada pelo jornalista Fernando Coelho: 

MJ Engenharia inicia ações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió 

Com uma população que ultrapassou a marca de 1 milhão de habitantes distribuída em 50 
bairros, a cidade de Maceió terá um Plano de Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que 
será desenvolvido e elaborado ao longo de 2015 pela MJ Engenharia. 

De acordo com a Lei n.º 11.445/2007, a chamada Lei de Saneamento Básico, todas as 
prefeituras têm obrigação de elaborar seu PMSB. Sem ele, desde 2014, os municípios não 
podem receber recursos federais para projetos de saneamento básico – que é atualmente 
definido como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais relativos aos 
processos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 
sólidos e drenagem de águas pluviais. 

Após o processo de licitação e a assinatura de ordem de serviço em abril, a MJ Engenharia 
iniciou as primeiras ações no último mês de maio, com a realização de reuniões técnicas, 
levantamento de campo e oficinas de capacitação e diagnóstico rápido. 

Durante o mês de junho, os trabalhos continuam com a fase de mobilização para as Oficinas 
de Diagnóstico Rápido Participativo que ocorrerão no próximo mês nas oito regiões 
administrativas da capital alagoana. Além de representantes técnicos dos segmentos que 
integram o PMSB – como limpeza urbana, infraestrutura, recursos hídricos, habitação e meio-
ambiente, entre outros – o objetivo é envolver toda a sociedade para uma construção 
participativa e coleta do Plano.   

Melhorias no sistema 

 
 O engenheiro civil Orgel de Oliveira, da MJ Engenharia, responde pela coordenação-
geral do PMSB de Maceió, que também possui duas comissões que acompanham os 
trabalhos: uma de coordenação, formada por secretários municipais, e outra de execução, 
formada por 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
47 

 

técnicos.  “Vamos criar e entregar para o município um planejamento no entorno desses quatro 
eixos. A sistemática consiste no diagnostico da situação atual do município.  

Um raio-x, que é discutido com a sociedade, para identificar a problemática com a 
participação de todos”,explica Orgel de Oliveira.   Após a atual fase de diagnóstico, o 
processo será seguido pela fase de prognóstico, quando serão apresentadas sugestões de 
objetivos e metas em curto, médio e longo prazo. Por fim, o município poderá captar recursos 
para implantar as ações que resultarão na melhoria do sistema de saneamento. “Vamos ter 
mecanismos de acompanhamento e indicadores que fazem parte desse planejamento”, 
assegura o coordenador-geral. O Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará uma 
expectativa de investimentos ao longo dos próximos 20 anos. “No eixo água e esgoto, a idéia é 
sempre universalizar para que a população tenha 100% de acesso aos dois serviços. Na 
drenagem, que ela funcione e evite em 100% situações de inundações e alagamentos. No caso 
do resíduo, além da coleta infalível, que haja um reaproveitamento máximo do material 
reciclável”, aponta o engenheiro. 

Release 02 - 25/06/2015, realizada pelo jornalista Fernando Coelho: 

Plano Municipal de Saneamento Básico segue com mobilização social 

 Após as primeiras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Maceió 
realizadas em maio, a MJ Engenharia iniciou na última semana a mobilização para as Oficinas 
de Diagnóstico Rápido Participativo que ocorrerão no próximo mês de julho, entre os dias 13 e 
22, nas oito regiões administrativas da capital alagoana.  

 O trabalho segue ao longo desta semana e consiste em explicar o PMSB em linhas 
gerais para entidades, instituições, lideranças comunitárias e representantes de segmentos 
afins ao tema saneamento básico: esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, 
drenagem urbana e abastecimento de água.  

 Além de mostrar a importância da participação destes atores no processo de 
construção coletiva do Plano, as visitas objetivam mobilizar líderes e representantes dos 
segmentos para que eles participem das oficinas e consultas públicas.  

 “A ação foi iniciada no último dia 16 visitando as lideranças e entidades que nós 
queremos convidar para participar dos eventos que compõem o PSMB”, explicou Jana 
Alexandra, socióloga e coordenadora de mobilização e comunicação social do PMSB em 
Maceió. “Estamos visitando todas as oito regiões administrativas do município e buscando 
lideranças nos bairros que compõem essas regiões – pessoas que possam representar a 
sociedade e a comunidade na elaboração do PMSB”, completou.  

 Ao abordar lideranças e representantes de segmentos, a equipe da MJ Engenharia 
explica o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, coleta informações sobre o sistema 
de saneamento nos bairros e convida para a participação nas oficinas e demais eventos que 
irão ocorrer durante a elaboração do PMSB. “Eles estão também nos ajudando a identificar 
outras lideranças para que possamos contatar e fazer o chamamento para as oficinas”, 
acrescentou a coordenadora de mobilização, que até o final da última quarta-feira (24) já havia, 
com sua equipe, visitado e conversado com lideranças das Regiões Administrativas 01, 02, 03, 
05, 06, 07 e 08.  

Envolvimento e participação 
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Na última terça-feira, a equipe de mobilização atuou na Região Administrativa 01, que 
compreende os bairros de Jaraguá, Poço, Pajuçara, Ponta da Terra, Ponta Verde, Jatiúca e 
Mangabeiras.  

Com sede no bairro de Mangabeiras, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de 
Alagoas (ABIH-AL) recebeu a equipe de mobilização do PMSB e confirmou participação na 
Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo que ocorrerá em julho. “A entidade vê com muita 
simpatia e acho que um dos grandes problemas que temos, turisticamente falando, está na orla 
de Maceió”, apontou Tereza Bandeira, diretora-executiva da ABIH-AL. “A vinda de um Plano de 
Saneamento é importantíssimo para o turismo e também para a sociedade como um todo”, 
destacou. 

 Ainda no mesmo segmento, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
(SHRBS), situado no bairro de Ponta Verde, também confirmou participação e apoio ao Plano.  

“O Plano é de muita importância para o turismo. Nossa demanda de turismo tem sido 
prejudicada, principalmente por falta de saneamento básico”, disse Eliete Morais, diretora-
executiva da entidade.  

 “O nosso cartão-postal é a praia. Aí chega o turista e vê esgotos chegando às praias. 
Isso vem prejudicando um setor que vinha em constante crescimento e que é a segunda maior 
fonte de emprego e renda no estado. Para nós, o Plano é essencial. Desejamos sucesso à 
prefeitura e estamos juntos para ajudar no que for possível”, garantiu a gestora.  

Lideranças de bairros 

 Já na manhã da quarta-feira, a equipe iniciou a mobilização na chamada Região 
Administrativa 08, que compreende os bairros do litoral norte da capital, a partir de Cruz das 
Almas.   

 Em Cruz das Almas, de acordo com Marinaldo dos Santos, vice-presidente da 
associação de moradores, o bairro abriga uma população de aproximadamente 12 mil 
habitantes. Por lá, ele identifica a falta de drenagem de águas pluviais como o problema mais 
grave. “Isso é muito importante. Nosso bairro é muito carente na questão de saneamento.  

Há alagamentos constantes, mesmo fora do período de chuvas”, revelou, durante 
entrevista concedida para a equipe de mobilização. 

 Noutro ponto do bairro, na comunidade batizada São Francisco de Paula, na Grota do 
Arroz, o líder comunitário José Maria Rosa também apontou a falta de drenagem e de 
esgotamento sanitário como os principais problemas de saneamento da localidade.  

 O mesmo quadro foi passado por Neide Cavalcante Beltrão, presidente da Associação 
de Moradores do Conjunto Jacarecica (Amorjac), bairro localizado a beira-mar, na orla urbana 
de Maceió. “O problema do bairro é alagamento, principalmente durante o inverno”, sinalizou.  

 Por lá, o esgotamento sanitário foi iniciado, mas não concluído. “Muita gente utiliza o 
sistema que não foi inaugurado. As pessoas estão ligando por conta própria”, constatou a líder, 
que há oito anos preside a Amorjac.  

 Em Jacarecica, o abastecimento de água possui um método peculiar: não há medição 
do consumo e a cobrança vem na forma de uma taxa fixa, no valor de 90 reais, independente 
do volume consumido por cada residência.Até o final da semana, a equipe da MJ Engenharia 
irá concluir as visitas nas regiões administrativas, que culminarão com a mobilização de 
lideranças nas três zonas rurais situadas na capital alagoana.  
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Release Oficina 01 - 15/07 realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e 
LaiseTeixeira:  

Entidades representativas participam de debate sobre saneamento Empresa responsável 
pelo PMSB ouvi RA 1 

A Região Administrativa (RA)1 recebeu na noite desta terça, 14, a 2ª oficina para 
debater o Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió (PMSB) e Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos, que está sendo desenvolvido pela MJ Engenharia, empresa que ganhou a 
licitação realizada pela prefeitura municipal de Maceió. A reunião aconteceu no auditório do 
Hotel Tambaqui, no bairro da Ponta Verde e teve a presença de entidades representativas 
empresariais e da sociedade civil. 

O objetivo da oficina é ouvir a população da região que engloba também os bairros do 
Jaraguá, Poço, Pajuçara, Ponta da Terra, Jatiúca e Mangabeiras sobre os principais problemas 
de saneamento que abrange essas localidades e assim ter um perfil para desenvolver o plano. 

O representante da Associação dos Moradores do Reginaldo 2, Edvaldo Francisco, a 
participação dos moradores é muito importante, pois eles têm o conhecimento das 
necessidades locais. “O grande problema do Reginaldo é a falta de saneamento básico, nós 
não temos galerias e o escoamento da água é feita a céu aberto, o que causa a transmissão de 
doenças, como exemplo a leptospirose que ocasionou recentemente a morte de dois adultos”, 
informou o líder comunitário. 

O presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes de Alagoas, Carlos Gatto, falou 
que a entidade analisa com muito otimismo o desenvolvimento deste plano e afirma que o 
sindicato será parceiro. “Nossa cidade têm problemas sérios de saneamento. Temos apenas 
30% do município de Maceió saneada e isso traz de volta doenças que já não deveriam mais 
fazer parte do nosso cotidiano, também traz problemas para o turismo da cidade”, falou 
Gatto.Também presente à oficina, Ricardo Vieira, representante da Companhia de 
Abastecimento e Saneamento de Alagoas (CASAL), falou que o PMSB está em fase de 
construção e que a CASAL será parceira nas áreas que compete à instituição que são a 
Operação de Abastecimento do Sistema de Água e o Esgotamento Sanitário. “Nós estamos 
com muito entusiasmo e expectativa no PMSB, na medida em que este ordenará os futuros 
investimentos que serão realizados tanto pelo governo municipal quanto estadual. A CASAL 
anseia pela ordenação destes investimentos. ”, disse Vieira.   A companhia participa desde o 
início, fornecendo dados técnicos e operação. “A CASAL terá um papel técnico, acreditamos 
que temos material para melhorar à construção do plano.”, concluiu Ricardo Vieira.Conhecida 
mundialmente por levar ajuda humanitária a regiões atingidas por desastres naturais, violência, 
conflito, a Cruz Vermelha participou da oficina com seu representante de Alagoas, Roberto 
Nascimento Cavalcante, que colocou a entidade a disposição da MJ Engenharia, empresa 
responsável pelo PMSB. “Podemos contribuir com o processo educativo, uma vez que 
dispomos de material humano preparado para difundir a necessidade do saneamento, da 
disposição de lixo. Nós trabalhamos com a comunidade da Vila Emater2, que surgiu perto do 
antigo lixão de Maceió. Somos fomentadores de saúde, queremos colaborar para despertar a 
conscientização ambiental. Acho que escutar a comunidade é um processo muito democrático. 
”, disse Roberto. 
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De acordo com o engenheiro Ambiental Bruno Reginatti, o objetivo das oficinas vem sendo 
alcançado. “Estamos recebendo nesse primeiro momento os líderes da comunidade que nos 
relatam principais problemas enfrentados pela população, que são drenagem, entupimentos de 
galeria, falta de esgotamento, dentre outros. Essas informações têm sido fundamentais para a 
MJ Engenharia. ”, informou Reginatti. 

Release Oficina 02 - 14/07 realizada elas jornalistas Viviane Chaves e 
LaiseTeixeira: 

Bairro da Ponta Grossa sedia 1ª Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo do Plano de 
Saneamento de Maceió 

O bairro da Ponta Grossa, que compõe a Região Administrativa 2 de Maceió, sediou 
ontem (13) a 1ª Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo do Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, com o objetivo de ouvir líderes 
comunitários sobre os principais problemas de saneamento da região. O encontro, coordenado 
pela MJ Engenharia, empresa licitada para elaboração do plano, aconteceu na sede da 
Associação Pontagrossense de Assistência Comunitária (APAC) e contou com a participação 
de representantes dos bairros da Levada, Trapiche, Pontal, Vergel do Lago, Centro e Prado, 
que também compõem a região 2. 

Durante a oficina, o engenheiro Ambiental Bruno Reginatti, o geólogo Evandro Gottardo 
e o engenheiro Agrícola Ricardo Dal Farra, da MJ Engenharia, mostraram conceitos básicos de 
saneamento e resíduos sólidos e apresentaram como será elaborado o Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Maceió. Em seguida, foram formados grupos para pontuarem,através 
do mapa de Maceió,os problemas de cada local e suas dificuldades. A atividade foi coordenada 
pela socióloga Jana Alexandra. “Precisamos ter o mapeamento completo dos bairros para 
ajudar no nosso trabalho”, reforça a socióloga. 

A mobilização das comunidades foi feita pela MJ Engenharia, com a contribuição da 
Associação Pontagrossense,fundamental para o sucesso do evento. O presidente Petrúcio dos 
Santos, conhecido como Peu, considera o plano de suma importância para Maceió porque, 
segundo ele, limpeza e saneamento são fundamentais para uma cidade desenvolvida.“Já há 
uma lei (11.445/2007) e esta deve ser cumprida. Essa reunião ampliada, para apresentação do 
plano, mostrou a todos nós o quanto podemos contribuir porque somos nós que sabemos quais 
são os problemas. Nós, líderes, seremos os responsáveis, com a parceria da Mj Engenharia, 
para que Maceió seja um município saneado”, considerou, lembrando que cerca de 80% da 
região 2precisa ser saneada e nunca houve o comprometimento do poder público. 

O diretor-geral da MJ Engenharia, Orgel Carvalho, participou da oficina e pediu a 
colaboração das pessoas para que o plano aconteça com o diagnóstico do município e, assim, 
contemple a população nos próximos 20 anos. Ele explicou que o município terá que criar uma 
lei específica e a população é importante na construção dessa análise. “Plano de Saneamento 
Básico não é só esgoto, mas corresponde a lixo, drenagem urbana, manejos de águas pluviais, 
resíduos sólidos, e é fundamental que os líderes contribuam para que o plano dê certo. Até 31 
de dezembro Maceió precisa apresentar as diretrizes e, assim, conseguir recursos federais”, 
informou. 

O bairro da Levada foi colocado como um dos mais críticos porque conta com o canal 
“Riacho do Sapo” que dá acesso à lagoa Mundaú e que transborda em dias de chuva 
necessitando urgentemente ser saneado. A líder comunitária da Levada, Luciane Luna, 
participou da oficina e colocou que a própria comunidade deixa a desejar porque deveria 
contribuir com a melhor qualidade de vida de seus moradores já que foram espalhados 
containers no bairro e não são utilizados como deveria, o que acarreta na proliferação de 
doenças, como febre tifóide, diarréia e leptospirose, principalmente nas crianças. “Vejo esse 
trabalho para a elaboração do plano como positivo e tenho fé em Deus que seja concluído. 
Tudo que precisamos é saneamento básico no nosso bairro, porque já deveria ter sido feito há 
muito tempo. Nossas crianças agradecem”, completou. 
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A arquiteta Edith Nogueira representou a prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria 

Municipal de Planejamento, e falou da felicidade por estar começando a oficina, uma vez que a 
implantação do plano é uma proposta antiga do Executivo municipal e que nunca saiu do 
papel.  Mas pediu a colaboração de todos para que seja extraída a problemática e se faça um 
diagnóstico dos resíduos sólidos. “A metodologia do município de Maceió é participativo e 
precisamos do feedback da população para que saibamos as reais necessidades de 
saneamento”, cobrou.  

Estiveram presentes na oficina representantes da secretaria do Planejamento de 
Maceió, líderes comunitários, sociedade civil, além da vereadora Silvânia Barbosa. A próxima 
oficina será  
da região administrativa 1, e acontecerá hoje, 14, no salão de eventos do Tambaqui Praia 
Hotel, na Ponta Verde, às 18h30. 

Release Oficina 03 - 16/07 realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e 
LaiseTeixeira: 

Região Administrativa 3 recebe oficina de Diagnóstico Rápido Participativo do PMSB 

A Região Administrativa 3, que engloba os bairros do Farol, Pitanguinha, Pinheiro, 
Gruta de Lourdes, Santo Amaro, Ouro Preto, Canaã e Jardim Petrópolis foi palco da terceira 
oficina de Diagnóstico Rápido Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 
de Maceió, que aconteceu na Clicaki, empresa situada no Farol. O PMSB está sendo realizado 
pela empresa MJ Engenharia, vencedora da licitação no município de Maceió. 

As oficinas têm o intuito de escutar a sociedade sobre as principais questões ligadas ao 
problema de saneamento básico dos bairros acima citados. Para isso, foram convidadas 
associações de moradores, entidades públicas e privadas que ajudaram a traçar o PMSB de 
Maceió para os próximos 20 anos. 

A representante da Associação das Mulheres Amigas do Ouro Preto, Djane Olegário, 
falou sobre a iniciativa da MJ Engenharia de escutar a população sobre o PMSB de Maceió. “É 
uma atitude muito grandiosa por parte da empresa de escutar as comunidades por cada região. 
Nós não temos saneamento básico, falo pela minha região. Na rua em que moro, o esgoto de 
um condomínio de prédios novo está todo a céu aberto”, disse Djane Olegário.  Ela falou sobre 
a questão da proliferação de doenças e do meio ambiente. “Precisamos ter a consciência 
ambiental, estamos com crise de água, e é necessário proteger as águas, dejetos que vão para 
praia e que aumentam as doenças, principalmente em crianças e idosos”, concluiu. 
            O responsável pela Associação dos Moradores do Alto do Céu, Cícero Santana, 
analisou a oficina como uma oportunidade para as lideranças comunitárias e empresariais de 
Maceió. “É muito importante à ação promovida pela empresa de ouvir as pessoas que sabem 
dos reais problemas das comunidades. Queremos ter a chance de discutir mais amplamente e 
levar ao poder público tem obrigação de fazer esse trabalho de saneamento”, falou Santana. 

De acordo com o engenheiro agrícola da MJ Engenharia, Ricardo Dal Farra, as oficinas 
têm o objetivo de informar sobre o PMSB, nesta etapa as pessoas que estão participando e 
conhecendo como funcionará o plano tem como identificar os problemas. “O plano abrange 
esgotamento sanitário, abastecimento de água, resíduo sólido e drenagem urbana. Todos os 
itens apresentam problemas, que não é exclusividade de Alagoas e a topografia da cidade 
ajuda  

 
 

a agravar as questões levantadas. Nas oficinas vemos a apresentação dos principais pontos 
com muita honestidade por parte da população“, revelou Dal Farra. 
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Release Oficina 05 - 20/07 realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e 
LaiseTeixeira: 

5ª Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo do Plano de Saneamento de Maceió 
acontece no Jacintinho 

Conhecer os problemas advindos da falta de saneamento básico dos bairros do 
Jacintinho, Feitosa, Serraria, Barro Duro e São Jorge, esse foi o objetivo da 5ª Oficina de 
Diagnóstico Rápido Participativo, realizada na manhã deste sábado (18), na Escola de Ensino 
Fundamental Arnon Affonso de Mello, no Conjunto José da Silva Peixoto, no Jacintinho, onde 
reuniu representantes de movimentos sociais, lideranças de bairros e a população. A ação foi 
promovida pela MJ Engenharia, empresa licitada pela prefeitura de Maceió para a elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

A secretária adjunta de Habitação e Saneamento Ana Catarina Lopes, colocou a 
importância da participação da comunidade, por vivenciar os problemas e conhecer as 
demandas que deverão compor o plano. Ela citou a falta de planejamento, uma vez que 
Maceió conta com leis desatualizadas voltadas ao saneamento básico da capital, de 2002. 

“Foi feito um planejamento e estamos conhecendo a realidade dos problemas, porque 
as políticas públicas têm que seguir o trâmite da organização. As pessoas estão cansadas de 
planejamento, mas a atual administração tem o cuidado de elaborar de acordo com a 
necessidade da população, de forma organizada, sendo pontual para atender aos anseios 
daqueles que sofrem diretamente. Os recursos para a execução do plano já estão na Caixa 
Econômica e o governo resgatou a possibilidade de colocá-lo em prática e, assim, permitir que 
tenhamos uma cidade saneada. Essas oficinas são de construção e é importante que todos 
colaborem”, convocou Ana Catarina. 

Plano de Saneamento Básico corresponde a esgoto, lixo, drenagem urbana, manejos 
de águas pluviais e resíduos sólidos.  Até 31 de dezembro de 2015, Maceió precisa apresentar 
as diretrizes e, assim, permitir que o município obtenha recursos federais. O diretor-geral da MJ 
Engenharia, Orgel Carvalho, explicou que a atuação da empresa de engenharia inclui todos os 
eixos voltados ao saneamento. ”É uma ação que precisa do planejamento da prefeitura, mas a 
população é a maior colaboradora para que saibamos onde devemos atingir. O plano será 
revisto a cada quatro anos, de acordo com a legislação, para que se comprove que ele está 
sendo executado”, explicou. 

Cleonice Alves é uma das lideranças do Feitosa, um dos bairros que compõem a 
região 5 do plano. Sua participação na oficina foi fundamental para que ela colocasse as 
carências da população de seu bairro e do entorno, quanto à falta de saneamento.  Ela se 
comprometeu em ajudar ao máximo para que as ações componham o diagnóstico, porque 
avaliou a situação de Maceió como precária e acredita que a falta de educação, de cultura e de 
envolvimento da população contribui de forma negativa para avanços nessas políticas. 
“Saneamento é a saída, mas a população precisa entender e participar”, completou. 

A oficina contou com a participação de representantes do Movimento das Grotas de 
Maceió. O presidente da entidade, Robson Lima, considerou o trabalho de diagnóstico como 
fundamental para que se tenha um panorama da realidade, que não é nada boa, segundo ele. 
“A 76 grotas da capital passam por sérias dificuldades, como falta de drenagem dos resíduos, 
esgoto, lixo e tudo que envolve saneamento. Queremos contribuir com essa política e melhoria 
da qualidade de vida do nosso povo”, assegurou. 

Isaque Barbosa representou o Jacintinho e José Roberto Ramos, a grota do São 
Rafael, no mesmo bairro. Eles têm a mesma opinião quanto às expectativas de que o plano 
saia do papel e seja colocado em prática, porque são lideranças que discutem há muito tempo 
políticas de saneamento, como o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), em 2005,e o 
Plano  Local de Habitação e Interesse Social (PLIS), em 2014.“Temos esperança e estamos 
aqui para contribuir, porque nós sabemos o que as comunidades precisam para melhorar a 
vida das pessoas. A prefeitura está fazendo seu papel é necessário que a população colabore 
e cumpra sua parte”, convocou Isaque Barbosa. 
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Durante a oficina, o engenheiro Ambiental Bruno Reginatt e a socióloga Jana 

Alexandra, da MJ Engenharia, mostraram conceitos básicos de saneamento e resíduos sólidos 
e apresentaram como será elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió. Em 
seguida, foram formados grupos para pontuarem, através do mapa de Maceió, os problemas 
de cada local e suas dificuldades.  

O encontro ainda contou com as presenças da arquiteta da Superintendência da 
Limpeza Urbana (SLUM), Nadja Barros, da assistente Social da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Iraci Alencar e dos técnicos da MJ Engenharia,Sylvana Carvalho (psicóloga)  e 
da bióloga Raquel Finkler. 

Release Oficina 06 - 20/07 realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e Laise 
Teixeira: 

Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo acontece na Região Administrativa 6 de 
Maceió 

O bairro do Benedito Bentes, que compõe a Região Administrativa 6, sediou a Oficina 
de Diagnóstico Rápido Participativo do Plano de Saneamento Básico de Maceió, iniciativa que 
está sendo construída pela Prefeitura Municipal de Maceió e pela MJ Engenharia, empresa 
contratada para identificar os problemas da cidade e cumprir as etapas exigidas para compor o 
documento final. 

O encontro aconteceu na Escola Estadual Marcos Antônio e contou com a presença de 
lideranças comunitárias, presidentes de instituições e entidades sociais e da comunidade do 
Benedito Bentes, do Antares e da área rural da Fazenda Genipapo, representantes que 
enriqueceram as discussões ao colocarem os principais problemas desses locais relacionados 
com a falta de saneamento básico, que corresponde a abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, além de drenagem e 
manejo de águas pluviais. 

A socióloga Jana Alexandra, da MJ Engenharia, falou da importância da participação 
social, explicou todo o trabalho da empresa e informou que a equipe de trabalho está no 
processo de identificação das carências e necessidades da população. Aproveitou para 
explicar como vai funcionar cada etapa do plano, que vai servir como instrumento de controle 
social.  

O secretário Executivo da Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento, 
Engenheiro Civil Anderson Ricardo, falou do trabalho e da intenção da Prefeitura de Maceió em 
atender aos anseios da população, melhorando a qualidade de vida de todos com a 
implantação do Plano de Saneamento Básico e salientou a importância da construção em 
conjunto, com a população apontando os problemas. “Esse envolvimento é fundamental e a 
iniciativa da prefeitura ao contratar a MJ Engenharia demonstra a intenção em buscar soluções 
para problemas que interferem diretamente na saúde das pessoas”. A bióloga Raquel Finkler, 
da MJ Engenharia, fez uma explanação para sanar dúvidas e mostrar o que é um Plano de 
Saneamento Básico e sua importância para a vida das pessoas e das comunidades e reforçou 
que a intenção da Prefeitura Municipal é contribuir com a melhoria das condições de vida, 
principalmente quanto à prevenção da saúde. “Com um bom saneamento, conseguiremos 
evitar a ocorrência de doenças e vivermos melhor”, completou.TeovanOmena de Souza é 
diretor-presidente do Centro Cultural e Educacional do Benedito Bentes.  
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Ele pediu atenção maior para as grotas e as encostas, locais desprovidos de 
saneamento básico e que carece de muitas políticas públicas.  Mas considerou o bairro do 
Benedito Bentes como privilegiado no que se refere a questão geográfica. Segundo ele, o 
maior problema são os esgotos a céu aberto, por isso, pede a sensibilidade para essa situação. 
“Nosso bairro cresceu muito e novos conjuntos habitacionais estão surgindo sem 
planejamento. Após seis meses de entregues, os esgotos estouram e causam problemas a 
todo o bairro, devido a má qualidade dos serviços”, informou. 

Benedito Bentes conta com 19 grotas e 14 encostas. O presidente da Associação das Grotas e 
Encostas, Jailson Raimundo, conhece a fundo a realidade de quem vive nesses locais porque 
há cerca de 28 anos trocou Santana do Ipanema por Maceió. “Queremos contribuir com esse 
plano porque sabemos que os maiores contemplados seremos nós que moramos em bairros 
periféricos. Saneamento é fundamental para vivermos melhor e termos uma educação 
ambiental que conte com a colaboração de todos”, pontuou. Representando a comunidade 
rural de Genipapo, Cícera da Silva Lourenço e Claudemir Pereira, foram unânimes em pedir 
água de qualidade para as residências. Quanto a manejo de resíduos sólidos não vê muito 
problema, mas, segundo eles, melhorias nunca é demais e acredita que com o plano de 
saneamento a realidade será outra. “Mais de 15 pessoas da nossa comunidade está 
participando porque queremos construir um plano que atenda as nossas necessidades”, 
colocou. 

O bairro do Antares foi representado pelo morador José Jarbas Ferreira, que citou 
como um dos graves problemas as fossas negras, que ainda compõem inúmeras residências, 
interferindo no meio ambiente e no lençol freático. “Precisamos de drenagem das águas 
porque, quando não há fossa, a água utilizada nos banheiros é jogada nas grotas acarretando 
sérios problemas. Outra necessidade é a pavimentação de cerca de 70% do bairro, que conta 
com cerca de 20 habitantes”, informou. 

Cada comunidade compôs um grupo e pontuaram através do mapa de Maceió os 
problemas e suas dificuldades originados pela falta de saneamento básico. Aterro sanitário e a 
qualidade da água foram os maiores problemas colocados por eles. 

Participaram da oficina representantes das associações dos Amigos de Guaxuma, dos 
moradores dos conjuntos Selma Bandeira, Frei Damião, Freitas Neto e Luiz Pedro III, da 
Associação dos Homossexuais do Complexo Benedito Bentes, do galpão de Coleta Seletiva, 
do Instituto Bem Querer e do Movimento de Libertação dos Sem Teto (MLST), entre outros. 

Release Oficina 04 - 23/07 realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e Laise 
Teixeira: 

 PMSB chega a Região Administrativa 4 com oficina, reunião   
 aconteceu no bairro Bebedouro 

A Região Administrativa 4 que engloba os bairros Bom Parto, Bebedouro, Mutange, 
Chão de Bebedouro, Chã da Jaqueira, Santa Amélia, Petrópolis, Fernão Velho e Rio Novo, 
recebeu na noite desta quinta, 23, na Escola de Ensino Fundamental Major Bonifácio da 
Silveira, no bairro  Bebedouro, a Oficina de Diagnóstico Rápido do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Município de Maceió 
que está sendo realizada pela Prefeitura de Maceió e pela MJ Engenharia, empresa contratada 
mediante licitação. 
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Com a finalidade de escutar a população da região e consequentemente identificar os 
problemas da mesma, o plano criará programas e atividades para a resolução das questões 
apresentadas pelas comunidades e assim elaborar o documento final do PMSB que irá orientar 
os governantes pelos próximos 20 anos. 

 Para José Manoel Chagas, líder comunitário da Associação dos Moradores do 
Mutange, o fato da prefeitura municipal se mostrar preocupada em escutar a população é muito 
bom. “Precisávamos desta interação entre o poder público e sociedade, temos muitos 
problemas relacionados ao saneamento básico, principalmente nesta região, na minha, que é o 
Mutange esta época de chuva é muito preocupante. Falta educação ambiental nas pessoas, 
estamos tentando mudar essa realidade. Sabemos que a implantação do PMSB não será de 
imediato, mas tem que ser feito”, falou Chagas. 

 De acordo com Alessandra de Almeida, coordenadora da escola Major Bonifácio da 
Silveira, a instituição já trabalha entre os alunos a questão ambiental. “Trabalhamos com 
nossos adolescentes e adultos estudantes através de projetos a educação ambiental e damos 
sequência com atividades sobre os livros didáticos que utilizamos. Temos muitos problemas 
devido a falta de saneamento”, disse Alessandra de Almeida. A socióloga Jana Alexandra, da 
MJEngenharia, revelou que em todas as oficinas realizadas nas regiões administrativas a 
presença das comunidades tem sido muito participativa. “A população tem recebido muito bem 
as atividades e estão entendendo o objetivo do PMSB, as pessoas que estão participando são 
bem propositivas o que nos ajuda a montar o plano”, informou a socióloga. 

 De acordo com Ana Catarina Lopes, secretária adjunta de Habitação e Saneamento, o 
interesse e a participação das pessoas têm aumentado a cada oficina realizada. “Estamos na 
penúltima Oficina de Diagnóstico Rápido e as lideranças tem se comunicado entre si e 
informando sobre as reuniões, o que tem contribuído para o sucesso das oficinas. Eles 
satisfeitos com a metodologia que está sendo utilizada pela prefeitura e também pela ação de 
mobilização da MJ Engenharia. As comunidades estão colocando seus problemas e assim nos 
ajudando a identificar as realidades da melhor maneira possível”, concluiu Ana Catarina. 

 O Brasil ocupa o 9º lugar no chamado “ranking da vergonha”, são mais de três milhões 
de pessoas sem acesso a banheiros; a falta de saneamento acarreta em doenças que 
poderiam estar extintas com a diarréia, leptospirose, outro dado que chama atenção é que a 
cada R$ 1 investido em saneamento R$4 são economizados na área de saúde. 
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Release Oficina 07 - 24/07 realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e Laise 
Teixeira: 

Bairro Santa Amélia sedia última Oficina de 

Diagnóstico Rápido do Plano de Saneamento de Maceió 

A Prefeitura Municipal de Maceió e a MJ Engenharia,  concluíram na noite ontem (24), 
no bairro Santa Amélia, as Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo para a elaboração do 
Plano Municipal de Saneamento Básico e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Município 
de Maceió, promovidas nas oito regiões da capital, com a participação efetiva da população, 
que contribuiu pontuando as deficiências de saneamento básico voltados ao abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de drenagem 
e manejo de águas pluviais. O encontro contou com a presença de representantes dos bairros 
do Clima Bom, Tabuleiro, Santa Lúcia, Santos Dumont e Cidade Universitária. 

O início das atividades teve a apresentação da bióloga Raquel Finkler, da MJ 
Engenharia, que explicou o que é, e o que compõe saneamento básico e porque precisamos 
tê-lo em nossas vidas, reforçando que a intenção da Prefeitura Municipal é contribuir com a 
melhoria das condições de vida, principalmente quanto à prevenção da saúde. “É importante o 
mapeamento desses problemas, porque a falta de planejamento e de infra estrutura impactam 
não só na saúde, mas também na economia, no trabalho e na educação. O plano tem como 
finalidade identificar os problemas, sugerir soluções, criar programas e atividades, resolver os 
problemas e elaborar o projeto final, para que seja entregue à Prefeitura e a população”, 
colocou a bióloga. 

A socióloga Jana Alexandra, também da MJ Engenharia, reforçou mais uma vez a 
necessidade da participação da comunidade, por vivenciarem os problemas diariamente e 
serem os maiores necessitados de políticas públicas de qualidade. 

 
O presidente da Associação dos Moradores e Comerciantes do Loteamento Colina 2, 

Edson dos Santos, foi enfático ao citar as carências de mais de 15 mil pessoas às quais 
representa.  Segundo ele, esgotos a céu aberto são os maiores problemas que atinge a saúde 
da população e acarreta em outras questões como infraestrutura e segurança pública. 
“Ficamos com dificuldade para a locomoção de viaturas da polícia devido os buracos e a lama. 
Precisamos de rede de esgoto e pavimentação”, cobrou. 

 
Os bairros do Tabuleiro e Santa Amélia foi representado por Cícera Benedita da Silva, 

presidente da Associação Beneficente Santa Terezinha, instituição que recebe diariamente 
pessoas carentes e conhece quais são as demandas da população. Ela reforçou a 
necessidade do saneamento básico para acabar com o esgoto a céu aberto, o lixo e outros 
problemas.  “Estou confiante nesse trabalho da prefeitura, porque a atual gestão é 
comprometida com o povo.  Contamos com três favelas e a carência das comunidades é muito 
grande”, afirmou. 

Ajon de Moraes é liderança comunitária do conjunto Cleto Marques Luz. As 
necessidades pontuadas por ele não diferem dos demais bairros que envolve drenagem, 
pavimentação na parte baixa do Tabuleiro e coleta de lixo, que ele considera deficientes. 

. “Precisamos de limpeza urbana contínua, água de qualidade, e o Plano de 
Saneamento Básico vai nos proporcionar vivermos melhor. A prefeitura está de parabéns pela 
forma como está fazendo ao nos ouvir sobre essas questões que nos afetam, porque nós que 
vivenciamos os problemas”, finalizou. 

A arquiteta da Secretaria de Planejamento, Edith Nogueira, participou como 
fiscalizadora, e disse que é uma satisfação estar presente de uma ação de vem desde 2011, 
quando a prefeitura iniciou a busca por recursos para colocar o plano em prática, e pediu para 
que a população não só participe neste momento, mas que façam o controle social e que 
sejam multiplicadores em suas comunidades. “Não se pode permitir que haja um poço 
particular abastecendo uma grande comunidade e de forma privada”, pontuou. 
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Ailton Pereira da Silva representa uma das associações do Tabuleiro e participou 

ativamente da oficina.  Ele reforçou os problemas de esgoto e carência de saneamento das 
ruas São Paulo e a Santa Luzia, principais do bairro, e são utilizadas como pontos principais de 
locomoção.  

Antes do encerramento da oficina, as comunidades foram divididas por bairros para 
identificar e pontuaram os problemas de cada um.  

Release Oficina de Revisão do Diagnóstico do Eixo Resíduos Sólidos, em 
20/07/2015, realizada pelas jornalistas Viviane Chaves e LaiseTeixeira: 

PMSB realiza Oficina de Revisão do Diagnóstico do Eixo Resíduo Sólido, 
evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Finanças 
  

A Prefeitura de Maceió e a MJ Engenharia realizaram na manhã desta segunda, 20, no 
auditório da Secretaria Municipal de Finanças, a Oficina de Revisão do Diagnóstico do Eixo de 
Resíduo Sólido, onde foi apresentada uma palestra pela Bióloga Raquel Finkler, responsável 
pela construção do Eixo Resíduo Sólido no Plano de Saneamento Básico de Maceió, que 
deverá ser construído até 31 de dezembro, de acordo com a lei 11.445/2007. 

Para a Bióloga Raquel Finkler, da MJ Engenharia, a oficina apresenta a sistematização 
dos dados, o objetivo do Eixo Resíduo Sólido e ouve a população para eu sejam 
acrescentados mais informações ao Plano de Saneamento. “Colhemos informações nas 
secretarias municipais, realizamos visitas técnicas aos locais de estudo, prefeitura, Câmara 
Municipal e consulta às leis para desenvolvermos o plano. Nosso objetivo é identificar a 
situação atual dos serviços e apresentar soluções que possam ser melhoradas. Ressaltamos 
que fizemos um trabalho de verificação e observamos pontos positivos, como a coleta de 
resíduos realizada por parte da prefeitura de Maceió”, falou Finkler. 

Segundo a líder comunitária do Loteamento Ipanema, no bairro Barro Duro, Edilene 
Regina, o PMSB é uma grande conquista, a prefeitura de Maceió teve uma postura muito boa 
em chamar a população para participar da elaboração do plano. “A população que mora em 
grotas é muito prejudicadas pela falta de esgotamento sanitário, drenagem urbana e acesso à 
água de qualidade e esse plano vai viabilizar essas questões e evitar transtornos para as 
pessoas que vivem nessas comunidades. É preciso beneficiar todos os maceioenses, porque 
investindo em saneamento teremos mais qualidade de vida”, pontuou Edilene Regina. 

O coordenador de Saúde Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, Alex 
Tenório, observou que a realização do PMSB agregará mais saúde à população maceioense. 
“A Secretaria de Saúde se sente muito prestigiada em participar deste plano porque quando 
estiver em ação irá beneficiar e muito a saúde da nossa população. Temos projetos que 
ensinam nas escolas públicas a questão da educação ambiental nas comunidades. Sabemos 
que os principais problemas da falta de saneamento são as doenças, que já deviam estar 
erradicadas, como a leptospirose, diarréia e dengue”, disse Tenório. 

A diretora de Serviços Especiais e Planejamento da Secretaria Municipal de Limpeza 
Urbana, Nadja Barros, explicou que Maceió, assim como outras cidades do país, necessita de 
investimento em saneamento básico e que o PMSB é muito positivo para toda a população. “O 
plano só vem somar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estão sendo diagnosticados 
os problemas para serem solucionados”, falou Barros. 

De acordo com a secretária adjunta de Habitação e Saneamento de Maceió, Ana 
Catarina Lopes, a parceria com a MJ Engenharia se deu através de licitação realizada pelo 
município de Maceió. “A prefeitura irá supervisionar e acompanhar os trabalhos da MJ 
Engenharia. Já estamos numa nova etapa, que é a realização de oficinas, onde estamos 
escutando a população e nesta oficina de diagnóstico vamos apresentar dados e acrescentar 
outros que serão apresentados em um evento maior que será a consulta pública sobre resíduo 
sólido, que acontecerá em agosto. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Maceió é um 
avanço. ”, finalizou Ana Catarina Lopes. 
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Release Oficina Capacitação Resíduos Sólidos, em 22/07/2015, realizada 
pelas Jornalistas Viviane Chaves e Laise Teixeira: 
PMSB realiza Oficina de Capacitação sobre Resíduos Sólidos 
  

A prefeitura de Maceió realizou na manhã desta quarta, 22, no auditório da Secretaria 
de Finanças de Maceió, a Oficina de Capacitação para elaboração do Prognóstico e 
Alternativas – Concepção de Programas, Projetos – Ações Emergenciais e Contingenciais – 
Mecanismos e Procedimentos de Controle Social do Eixo Resíduos Sólidos, do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do município 
de Maceió, que está sendo realizado pela prefeitura de Maceió, através da MJ Engenharia, 
empresa contratada por licitação. 

 
As atividades da oficina foram realizadas pela Socióloga, Jana Alexandra e a Bióloga, 

Raquel Finkler ambas da MJ Engenharia. De acordo com Finkler, o objetivo desta oficina é a 
definição de prioridades a partir das carências definidas no diagnóstico. “A partir deste evento 
vamos começar a realizar os prognósticos, as alternativas e metas para o PMSB. Trabalhamos 
com a matriz de priorização de problemas do ponto de vista da comunidade. Identificamos o 
ponto irregular de disposição de resíduos como ponto principal de reclamação das 
comunidades ouvidas, pois afeta todo o município e que impacta na vida da sociedade, na 
economia e estética da cidade”, disse a Bióloga Raquel Finkler. Para a tecnóloga ambiental da 
empresa Viva Ambiental, Cássia Araújo, a realização do PMSB é muito importante, uma vez 
que cada região administrativa tem a sua realidade e precisa ser escutada. “Essa capacitação 
que está sendo realizada com empresas, secretarias e a sociedade é muito saudável para a 
troca de conhecimento e experiências e chegar numa finalidade que é o plano e este atenderá 
toda Maceió. A empresa Viva Ambiental, participa através das capacitações e das exigências 
que estão sendo solicitadas para nos adequarmos ao PMSB”, explicou Cássia Araújo.Segundo 
a secretária adjunta de Habitação e Saneamento de Maceió, Ana Catarina Lopes, o plano está 
sendo complementado e construído junto a sociedade e ao corpo técnico como é o caso desta  
oficina de capacitação. “Estamos discutindo as metodologias e buscando junto aos técnicos de 
execução e fiscalização dá um dimensionamento maior e melhor das etapas que estão por vir, 
que são os prognósticos e os programas e ações para as atender as dificuldades que 
encontramos no diagnóstico. É um momento muito importante de construção coletiva do 
PMSB, outras fases de grande importância virão”, informou a secretária. “Estamos realizando 
as oficinas, onde contamos com a grande participação das comunidades. Sentimos falta de 
algumas secretarias, mas a Prefeitura vive uma fase de muita produção, e insistiremos no 
convite para as outras etapas. Em 31 de agosto teremos a Consulta Pública do eixo resíduos 
sólidos e esperamos a participação de todos”, concluiu Ana Catarina Lopes. 

O saneamento básico é fundamental para a manutenção da saúde da comunidade, 
preservação do meio ambiente e qualidade de vida de toda a população, dividido em quatro 
eixos que são o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem urbana. Pensando nisso, a Prefeitura de Maceió contratou a MJ 
Engenharia, através de licitação, para traçar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Maceió para atender aos requisitos da Política de 
Saneamento Básico Nacional. 
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Relatório das jornalistas Viviane Chaves e Laise Teixeira e registros de 
anúncios sobre o Plano no veículo jornal: 
RELATÓRIO  
 Esta assessoria de imprensa composta pelas jornalistas Laíse Teixeira e Viviane 
Chaves iniciou os trabalhos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Município de Maceió, no dia 13 de julho, onde 
tivemos o primeiro contato com a MJ Engenharia. Empresa contratada após ter ganho a 
licitação municipal. A assessoria cobriu a Oficina de Diagnóstico Rápido da Região 
Administrativa (RA) 2, no bairro de Ponta Grossa, que contou com palestra sobre o que é o 
saneamento básico e seus eixos e atividade  
com os participantes. A RA 2 é composta pelos bairros do Centro, Levada, Vergel do lago, 
Prado, Trapiche da Barra e Pontal da Barra. O contato com a imprensa teve início também no 
dia 13 de Julho quando foi coberta a oficina, entramos em contato com os dois jornais de 
circulação diária no estado, a Gazeta de Alagoas e aTribuna Independente.  
 No dia seguinte, 14, no primeiro veículo acima citado, foi divulgada uma nota na coluna 
Fatos e Notícias e no segundo uma matéria assinada pela assessoria. Na noite deste dia, foi 
realizada mais uma oficina, desta vez na RA 1, no auditório do hotel Tambaqui, bairro de Ponta 
Verde, que contou com a presença de entidades representativas de vários setores da 
sociedade. A assessoria acompanhou a reunião e emplacou a notícia no site Tudo na Hora, 
empresa do grupo Pajuçara de Comunicação. A RA 1 é composta pelos bairros do Jaraguá, 
Poço, Pajuçara, Ponta Verde, Ponta da Terra, Mangabeiras e Jatiúca. No dia 15, a assessoria 
acompanhou o empresário Orgel Carvalho, diretor da MJ Engenharia, participou de entrevista 
no programa Bom Dia Alagoas, da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo, a localização da mesma 
foi no antigo Alagoinha. Na mesma manhã, Orgel Carvalho, esteve na Rádio Jornal, no 
programa comandado pelo Jornalista Luis Villar, Voz do Povo. À noite, a RA 3, recebeu a 
oficina de diagnóstico rápido, no bairro do farol e contou com a presença de líderes 
comunitários. As jornalistas responsáveis divulgaram o material sobre a reunião no site Aqui 
Acontece, no dia 16. Na tarde do dia 17, um líder comunitário marcou entrevista na Rádio 
Difusora AM, no programa A Voz das Comunidades, com apresentação de  
Paulo Guedes, onde houve muita interação em ligações para a emissora e com os próprios 
líderes comunitários presentes no estúdio. A assessoria de comunicação acompanhou a 
equipe da MJ Engenharia.  
 A manhã do dia 18 foi marcada pela oficina da RA 5, no Conjunto José Peixoto, bairro 
do Jacintinho. Assim como nas outras reuniões, a palestra foi ministrada e as atividades 
realizadas pela MJ Engenharia. Nesta manhã, a secretária adjunta de Habitação e 
Saneamento do Município de Maceió, Ana Catarina Lopes e o diretor da MJ Engenharia, Orgel 
Carvalho concederam entrevista ao vivo, ao jornal ALTV1, da TV Gazeta, afiliada da Rede 
Globo. A entrevista foi no Mirante de São Gonçalo, um ponto consideradoneutro, e focou o 
plano em si, com a visão da prefeitura e da MJ Engenharia. A oficina ganhou destaque no site 
Gazetaweb e nota no jornal Tribuna Independente. 
  O auditório da Secretaria Municipal de Finanças foi palco para a oficina de revisão do 
Eixo de Resíduos Sólidos, a informação foi divulgada no site Cada Minuto após release 
enviado por esta assessoria, no dia 20. À noite, aconteceu a Oficina de Diagnóstico Rápido na 
RA 6, que reúne os bairros do Benedito Bentes e Antares. Os sites da Prefeitura Municipal de 
Maceió e da Secretaria Municipal de Habitação e de Saneamento divulgaram no dia 21, 
material sobre a realização das oficinas. Esta assessoria construiu texto para as três 
convocações publicadas nos jornais diários Gazeta de Alagoas e Tribuna Independente.  

No período noturno, a RA8, recebeu a equipe da MJ Engenharia para a palestra. O site 
Aqui Acontece também publicou material sobre a oficina da RA 8. Esta engloba os bairros de 
Cruz das Almas, Jacarecica, garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca. 
  O dia 22, teve início com a publicação nos jornais das convocações para a oficina do 
dia 23, na RA 4, que inclui os bairros de Bom Parto, Bebedouro, Mutange, Chã de Bebedouro, 
Chã da Jaqueira, Santa Amélia, Petrópolis, Fernão Velho e Rio Novo. Ainda pela manhã, 
houve a oficina de capacitação do Eixo Resíduos Sólidos, no auditório da Secretaria de 
Finanças.  
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O site da prefeitura divulgou material enviado por esta assessoria. As convocações para a 
última oficina, realizada no dia 24, saíram nos jornais Gazeta de Alagoas e Tribuna 
Independente do dia 23. Os sites Aqui Acontece e Alagoas em Tempo publicaram material 
sobre a oficina de capacitação ocorrida no dia anterior. A noite do dia 23 foi a vez da RA 4 
receber a oficina.  
 Os jornais Gazeta de Alagoas e a Tribuna Independente do dia 24 publicaram notas 
informando sobre a oficina que foi realizada no mesmo dia, na RA 7 que conta com os bairros 
Clima Bom, Tabuleiro, Santa Lúcia, Santos Dumont e Cidade Universitária. 
  A assessoria de comunicação informa que o site pmsbmaceió publicou todo material 
que foi enviado pelas duas jornalistas. Também presta contas que só foi informada da 
existência de um plano de comunicação quando já havia iniciado os trabalhos, isto aconteceu 
no dia 17. Informa também que em todas as oficinas houve a participação de membros da 
prefeitura, acompanhando e supervisionando as palestras e o desenvolvimento das atividades 
que contaram com a forte participação dos líderes e entidades presentes. 
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4.7. Registros de Mídia Impressa - Oficinas 

Os Registros de Mídia Impressa das Assessoras de Imprensa Viviane Chaves 
e Laíse Teixeira referentes as Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo e 
Resíduos Sólidos estão no anexo 50. 

Em 25 de junho de 2015, no Site da Prefeitura de Alagoas, foi registrado a 
divulgação abaixo: 25/06/2015 - 13:54 

PREFEITURA INICIA AÇÕES DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Mobilização em regiões administrativas 

Com uma população que ultrapassou a marca de 1 milhão de habitantes, distribuída 

em 50 bairros, a cidade de Maceió terá um Plano de Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), que será desenvolvido e elaborado ao longo de 2015 pela MJ Engenharia – 

empresa contratada pela Prefeitura de Maceió após processo de licitação realizado no 

início do ano.De acordo com a Lei n.º 11.445/2007, a chamada Lei de Saneamento 

Básico, todas as prefeituras têm obrigação de elaborar seu PMSB. Sem ele, a partir de 

31 de dezembrode 2015, os municípios não poderão receber recursos federais para 

projetos de saneamento básico – que é atualmente definido como o conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais relativos aos processos de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais. 
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Após o processo de licitação e a assinatura de ordem de serviço em abril, a MJ 

Engenharia iniciou as primeiras ações no mês de maio, com a realização de reuniões 

técnicas, levantamento de campo e oficinas de capacitação.Durante o mês de junho, 

os trabalhos continuam com a fase de mobilização para as Oficinas de Diagnóstico 

Rápido Participativo, que ocorrerão no próximo mês nas oito regiões administrativas 

da capital alagoana. Além de representantes técnicos dos segmentos que integram o 

PMSB – como limpeza urbana, infraestrutura, recursos hídricos, habitação e meio-

ambiente – o objetivo é envolver toda a sociedade para uma construção participativa e 

coleta do Plano. 

Melhorias no sistema 

O engenheiro civil Orgel de Oliveira, da MJ Engenharia, responde pela coordenação-

geral do PMSB de Maceió, que também possui duas comissões que acompanham os 

trabalhos: uma de coordenação, formada por secretários municipais, e outra de 

execução, formada por técnicos.“Vamos criar e entregar para o município um 

planejamento no entorno desses quatro eixos. A sistemática consiste no diagnostico 

da situação atual do município. Um raio-x, que é discutido com a sociedade, para 

identificar a problemática com a participação de todos”, explica Orgel de Oliveira. 

Após a atual fase de diagnóstico, o processo será seguido pela fase de prognóstico, 

quando serão apresentadas sugestões de objetivos e metas em curto, médio e longo 

prazo. Por fim, o município poderá captar recursos para implantar as ações que 

resultarão na melhoria do sistema de saneamento. “Vamos ter mecanismos de 

acompanhamento e indicadores que fazem parte desse planejamento”, assegura o 

coordenador-geral.O Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará uma 

expectativa de investimentos ao longo dos próximos 20 anos. “No eixo água e esgoto, 

a ideia é sempre universalizar para que a população tenha 100% de acesso aos dois 

serviços.Na drenagem, que ela funcione e evite em 100% situações de inundações e 

alagamentos. No caso do resíduo, além da coleta infalível, que haja um 

reaproveitamento máximo do material reciclável”, aponta o engenheiro.O apoio da 

imprensa alagoana é fundamental para a mobilização coletiva, que será essencial para 

a construção de um Plano Municipal de Saneamento Básico que apresente um 

diagnóstico completo das demandas do município para, consequentemente, produzir 

um prognóstico preciso das ações, processos e implementações necessárias para a 

melhoria do sistema em geral. 

 
Assessoria 
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Em 26 de junho, no jornal Gazeta de Alagoas, foi divulgada a reportagem sobre o 
Plano de Saneamento: 
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4.8. Divulgação em Carro Show para as Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo 

Para divulgação das Oficinas de Diagnóstico Participativo Rápido, foi 
contratado o serviço de Carro Show, cuja finalidade foi percorrer oito horas 
diárias com a divulgação do áudio em cada uma das oito regiões 
administrativas, oito horas diárias de percurso em cada região, um dia antes de 
cada oficina, totalizando 64 horas de divulgação. O serviço foi contratado com 
o profissional Ednaldo Costa, na data de 27 de junho de 2015, foram 
registradas as gravações do percurso. Vide anexo 44. 

 

Seguem os Registros fotográficos de divulgação em Carro Show, nas Regiões 
Administrativas172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179. 

Divulgação Região Administrativa 01, em 13/07/2015: 
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Divulgação Região Administrativa 02, em 12/072015: 
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Divulgação Região Administrativa 3, em 14/07/2015: 
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Divulgação Região Administrativa 4, em 22/07/2015:  
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Divulgação Região Administrativa 5, em 17/07/2015: 
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Divulgação Região Administrativa 6, em 19/07/2015: 
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Divulgação Região Administrativa 7, em 23/07/2015: 
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Divulgação Região Administrativa 8, em 20/07/2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.Divulgação para Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo e de Resíduos 
Sólidos (através de contatos telefônicos) 

No período de 30 de junho à 10 de julho de 2015, foram realizados diariamente 

de segunda à sexta-feira, em horário comercial, contatos telefônicos para as 

Oficinas de Diagnóstico Rápido participativo programadas para 13 a 24 de julho 

de 2015, através das profissionais treinadas para a atividade, Luciana Soares 

Martins e Leda Maria Soares Pinto, a confirmação de presença de integrantes 

das Regiões Administrativas, bem como a confirmação de dados e explanação 

do Plano. Figura 180. 
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FIGURA 180 

 Para as Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo, a Empresa MJ 

Engenharia contratou em 05 de julho de 2015, os serviços da profissional 

Rosyer Souza Silva, pela locação de Equipamentos de Data Show, tela de 

proteção, Equipamentos de áudio e computador. Figura 181. 

 

 

 

 

FIGURA 181 
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4.10.Visita de campo para diagnósticos referentes ao abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem, este último 
visando ao cadastro simplificado 

As visitas para levantamento das informações foram realizadas também pelo 

Geólogo Evandro Gottardo e o Geógrafo Romelito Regginato, entre os dias 11 

a 22 de setembro de 2015, para o levantamento e subsídio dos eixos referente 

ao saneamento básico (água, drenagem urbana, esgoto e resíduos sólidos), 

além da efetivação da cartografia. O relato da visita de campo do dia 11 a 

22/09/2015, consta em anexo 14. 

E no dia 20 a 23 de outubro de 2015, as visitas foram realizadas pelos 

engenheiros de água e esgoto, Bruno Reginatti e Igor Schneider, todos 

técnicos da Empresa MJ Engenharia contratada para executar o PMSB em 

Maceió.  Esta atividade contempla o desenvolvimento do PMSB. O relato da 

visita de campo do dia 20 a 23/10/2015 consta em anexo 15, e listas de 

presença conforme anexo 16 a 20. 

4.11.Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo – Resíduos Sólidos 

(específica) 

A Prefeitura de Maceió e a MJ Engenharia realizaram na manhã, do dia 20 de 

julho de 2015, no auditório da Secretaria Municipal de Finanças, a Oficina de 

Revisão do Diagnóstico do Eixo de Resíduos Sólidos, onde foi apresentada 

uma palestra pela Bióloga Raquel Finkler, responsável pela construção do Eixo 

Resíduo Sólido no Plano de Saneamento Básico de Maceió, que deverá ser 

construído até 31 de dezembro, de acordo com a lei 11.445/2007 e Lei de 

Resíduos Sólidos nº 12.305/2010. 

 

 

 

 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
74 

 

Para a Bióloga Raquel Finkler, da MJ Engenharia, a oficina apresenta a 

sistematização dos dados em versão preliminar, o objetivo do Eixo Resíduos 

Sólidos e ouve a população para que sejam acrescentadas mais informações 

ao Plano de Saneamento. “Colhemos informações nas secretarias municipais, 

realizamos visitas técnicas aos locais de estudo, Prefeitura, Câmara Municipal 

e consulta às leis para desenvolvermos o plano.  

Nosso objetivo é identificar a situação atual dos serviços. Ressaltamos que 

fizemos um trabalho de verificação e observamos pontos positivos e negativos 

que precisam ser melhorados por parte da prefeitura de Maceió”, falou Finkler.  

Segundo a líder comunitária do Loteamento Ipanema, no bairro Barro Duro, 

Edilene Regina, o PMSB é uma grande conquista, a prefeitura de Maceió teve 

uma postura muito boa em chamar a população para participar da elaboração 

do plano. “A população que mora em grotas é muito prejudicada pela falta de 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e acesso à água de qualidade e esse 

plano vai viabilizar essas questões e evitar transtornos para as pessoas que 

vivem nessas comunidades. É preciso beneficiar todos os maceioenses, 

porque investindo em saneamento teremos mais qualidade de vida”, pontuou 

Edilene Regina.  

O coordenador de Saúde Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Maceió, Alex Tenório, observou que a realização do PMSB agregará mais 

saúde à população maceioense. “A Secretaria de Saúde se sente muito 

prestigiada em participar deste plano porque irá beneficiar e muito a saúde da 

nossa população. Temos projetos que precisamos fortalecer principalmente 

aqueles que visam nas escolas públicas à questão da educação ambiental nas 

comunidades. Sabemos que os principais problemas da falta de saneamento 

são as doenças, que já deviam estar erradicadas, como a leptospirose, diarreia 

e dengue”, disse Tenório. 
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A diretora de Serviços Especiais e Planejamento da Secretaria Municipal de 

Limpeza Urbana, Nadja Barros, explicou que Maceió, assim como outras 

cidades do país, necessita de investimento em saneamento básico e que o 

PMSB é muito positivo para toda a população. “O plano só vem somar e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estão sendo diagnosticados os 

problemas para serem solucionados”, falou Barros.  

De acordo com a secretária adjunta de Habitação e Saneamento de Maceió, 

Ana Catarina Lopes, a parceria com a MJ Engenharia se deu através de 

licitação realizada pelo município de Maceió. “A prefeitura irá supervisionar e 

acompanhar os trabalhos da MJ Engenharia. Já estamos numa nova etapa, 

que é a realização de oficinas, onde estamos escutando a população e nesta 

oficina de diagnóstico vamos apresentar dados e acrescentar outros que serão 

apresentados em um evento maior que será a consulta pública sobre resíduos 

sólidos, que acontecerá em agosto. O Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Maceió é um avanço”, finalizou Ana Catarina Lopes. 

Após a Oficina alguns integrantes do Comitê de Execução do PMSB, marcaram 

uma reunião técnica no dia 21/07/2015, para Realinhamento do diagnóstico de 

Resíduos Sólidos e Avaliação da Oficina de Revisão do Diagnóstico.  

A apresentação desta Oficina consta em anexo 21 e o registro fotográfico nas 

Figuras 182, 183, 184 e 185. 
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FIGURA 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 182 - Oficina de Revisão do Diagnóstico do Eixo Resíduos Sólidos - 20/07/2015 
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FIGURA 184

FIGURA 185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
78 

 

4.12. Oficina de Capacitação para Elaboração do Prognóstico e 
Alternativas, Concepção dos Programas, Projetos, Ações de Emergência 
e Contingência, Mecanismos e Procedimentos de Controle Social do Eixo 
Resíduos Sólidos– Referente ao produto 3 (P3) 

A Prefeitura de Maceió e a MJ Engenharia realizaram na manhã, do dia 22 de 

julho de 2015, no auditório da Secretaria Municipal de Finanças, localizada na 

Rua Pedro Monteiro, nº47, Bairro Centro, a Oficina de Capacitação para 

Elaboração do Prognóstico e Alternativas, Concepção dos Programas, 

Projetos, Ações de Emergência e Contingência, Mecanismos e Procedimentos 

de Controle Social referente ao Eixo Resíduos Sólidos, onde primeiramente foi 

apresentado o Prognóstico através de uma palestra pela Bióloga Raquel 

Finkler, responsável pela construção do Eixo Resíduo Sólido no PMSB. Após 

foi efetivado uma dinâmica com os participantes presentes na Oficina para 

indicarem outras carências não apontadas no documento apresentado. 

Os grupos foram divididos contendo no máximo dez participantes, os presentes 

listaram os problemas referente ao eixo de Resíduos Sólidos considerando a 

frequência de ocorrência, a sua gravidade e a tendência de ocorrência. Cada 

grupo elegeu um representante para apresentação dos problemas solicitados 

na plenária. Estes apresentaram os resultados dos grupos de trabalho e 

apontaram os aspectos mais relevantes a serem considerados no eixo 

Resíduos Sólidos.  

No quadro 3 abaixo mostram as etapas da Oficina de Capacitação para 

Elaboração do Prognóstico e Alternativas do Eixo de Resíduos Sólidos.  

Quadro 3. 

Etapa Procedimentos de Realização Responsável 
Tempo de 
duração 

(aproximado) 

 

 
 
Foi realizada a abertura de 
boas-vindas e apresentação 
das equipes de trabalho da 
Prefeitura e MJ Engenharia. 
 

 
Sra. Ana 
Catarina 
Secretária 
Adjunta da 
Secretaria de 
Habitação 
Popular e 
Saneamento e 
Sra. Jana 

20 min 
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Etapa Procedimentos de Realização Responsável 
Tempo de 
duração 

(aproximado) 
Alexandra 
representante 
MJ Engenharia  

Nivelamento 

Apresentação em Power Point 
sobre o Prognóstico e 
Alternativas, Concepção dos 
Programas, Projetos, Ações de 
Emergência e Contingência, 
Mecanismos e Procedimentos 
de Controle Social referente ao 
Eixo de Resíduos Sólidos. No 
decorrer da apresentação a 
técnica salienta o objetivo do 
Prognóstico: indicar prioridades 
para a resolução das carências 
apontadas no Plano, pactuar as 
carências no sistema de 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, proporcionar 
conhecimentos o atual manejo, 
visando o desenvolvimento de 
estratégias de ações para 
solucioná-los e valorizar o 
conhecimento local para a 
proposição de soluções para o 
manejo de resíduos sólidos. 
 

 
Técnica 
responsável 
Raquel Finkler 
(Bióloga) 

30 min 

Divisão dos grupos 

Após foi solicitado a formação e 
divisão de 04 grupos de 
discussão com no máximo 10 
participantes. 

Participantes da 
Oficina de 
Prognóstico 
(Comitê de 
Execução do 
PMSB). 

10 min 

C
on

st
ru

çã
o 

d
o 

C
en

ár
io

 A
tu

al
 

Identificação de 
problemas de 
acordo com a 
percepção do 
grupo 

Os grupos preencheram as 
planilhas de identificação e 
hierarquização dos problemas 
relativos ao eixo resíduos 
sólidos, segundo categorias de 
resíduos pré-estabelecidas. Foi 
indicado outras carências não 
apontadas no documento 
apresentado. 
Hierarquização dos problemas 
listados considerando a 
frequência de ocorrência, sua 
gravidade e a tendência de 
ocorrer. 
Foi eleito um representante por 
grupo de trabalho para 
apresentar os problemas. 
 

 

Participantes da 
Oficina de 
Prognóstico 
(Comitê de 
Execução do 
PMSB). 

50 min 

Apresentação dos resultados 
para a plenária e 
sistematização das discussões 
pelo moderador (a) apontando 
os aspectos mais relevantes a 
serem considerados no eixo 
Resíduos Sólidos. 

Representantes 
dos grupos 
(participantes 
da oficina) para 
apresentação.  

50 min 

Fechamento 
Convidar e reiterar a 
importância da participação nas 
consultas públicas do Plano de 

 
Jana Alexandra 
representante 

20 min 
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Etapa Procedimentos de Realização Responsável 
Tempo de 
duração 

(aproximado) 
Saneamento Básico da MJ 

Engenharia 

Período total da oficina  
 

3 Horas 

 

As tabelas 1, 2, 3 e 4ilustradas abaixo foram utilizadas na dinâmica da Oficina 

de Capacitação para Elaboração do Prognóstico do Eixo Resíduos Sólidos, 

realizada dia 22/07/2015.Tabela 1 

FORMAÇÃO DO GRUPO 
 Nome Instituição 
01   
02   
03   
04   
05   
06   
07   
08   
09   
10   
 

 

Tabela 2. 

Resíduos Domiciliares e Materiais Recicláveis 

Carência 

Gravidade Urgência Tendência 
Muit

o 
grav

e 

Grav
e 

Sem 
gravida

de 

Ação 
imediat

a 

Mais 
rápid

o 

Pode 
esper

ar 

Piora 
rápid

a 

Pior
a 

lent
a 

Não 
ira 

mud
ar 

Coleta 
seletiva 
pouco 
abrangente 

         

Carência de 
informações 
atuais sobre 
o perfil 
socioeconômi
co dos 
catadores e 
carrinheiros 

         

Falta de          
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ações 
preventivas e 
de 
conscientizaç
ão sobre o 
manejo de 
resíduos 
sólidos 
gerados pela 
comunidade 
Falta de 
conscientizaç
ão ambiental, 
em especial 
do manejo de 
resíduos 
sólidos, da 
população 

         

Carência de 
campanhas 
de 
comunicação 
em massa de 
educação 
ambiental 
quanto ao 
manejo de 
resíduos 
sólidos 

         

Deficiência 
quanto ao 
número de 
pontos de 
entrega 
voluntária 
para 
diferentes 
categorias de 
resíduos 
sólidos 

         

Crescente 
disposição 
irregular de 
resíduos 
sólidos em 
locais 
públicos 

         

Deficiência 
na coleta de 
resíduos 
sólidos 
gerados nas 
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grotas 
Falta de 
coleta 
convencional 
e seletiva na 
área rural 

         

Não há 
campanhas 
de 
comunicação 
em massa de 
educação 
ambiental 

         

Número 
insuficiente 
de lixeiras na 
orla da praia 
e praças 
públicas 

         

 

Tabela 3. 

Resíduos de Construção Civil 

Carência 

Gravidade Urgência Tendência 
Muit

o 
grav

e 

Grav
e 

Sem 
gravida

de 

Ação 
imedia

ta 

Mais 
rápid

o 

Pode 
esper

ar 

Piora 
rápid

a 

Pior
a 

lent
a 

Não 
irámud

ar 

Ausência de 
Plano 
Municipal de 
Gerenciame
nto de 
Resíduos de 
Construção 
Civil 

         

Presença de 
resíduos de 
coleta 
domiciliar 
nas 
caçambas 
de tele 
entulhos 

         

Carência na 
coleta de 
resíduos 
volumosos 
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Tabela 4. 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Carência 

Gravidade Urgência Tendência 
Muit

o 
grav

e 

Grav
e 

Sem 
gravidad

e 

Ação 
imediat

a 

Mais 
rápid

o 

Pode 
esper

ar 

Piora 
rápid

a 

Pior
a 

lent
a 

Não 
ira 

muda
r 

Segregaçã
o 
inadequad
a nas 
Unidades 
de Saúde, 
ocasionan
do a 
mistura de 
destes 
resíduos 
com 
resíduos 
comuns 

         

 

Gravidade: representa o impacto do problema analisado caso ele venha a acontecer; 
Urgência: representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um 
determinado problema analisado; 
 
 
 
 
Tendência: representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do 
problema se tornar maior com o passar do tempo. 
Escala proposta: 

Escala Gravidade Urgência Tendência (se nada 
for feito) 

5 Extremamente grave Precisa de ação 
imediata 

Irá piorar rapidamente 

3 Grave O mais rápido 
possível 

Irá piorar 

1 Sem gravidade Pode esperar Não irá mudar 
 

Apresentação desta Oficina consta em anexo 22. 

Registro fotográfico figura 186, 187 e 188. 
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FIGURA 186

FIGURA 187
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FIGURA 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13.Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo – Saneamento básico 
(08 oficinas, uma em cada região administrativa, englobando as 
comunidades rurais) 

Conforme estabelecido no Plano Executivo de Mobilização Social e 

Comunicação, as Oficinas de DRP foram realizadas uma em cada Região 

Administrativa de Maceió, foram executadas através da técnica participativa  

Biomapa (segundo o Caderno Metodológico do Ministério das Cidades). 

Essa atividade teve o objetivo de instituir uma ferramenta efetiva de 

comunicação e de democratização da gestão entre o poder público local e os 

moradores da região, de identificar demandas da comunidade referentes à 

melhoria da qualidade de vida e à conservação dos recursos naturais locais, 

sob a ótica dos próprios moradores e orientar o planejamento e execução de 

ações pautadas nas necessidades primordiais do local e da comunidade, 

compatibilizadas com as políticas públicas do município. Nesta atividade os 

participantes foram protagonistas de forma a contribuir com o diagnóstico social 

da realidade vivenciada pelos mesmos em seus respectivos bairros ou 

comunidades, localizados nas Regiões Administrativas.  
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FIGURA 189 - OFICINA DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO 
RA1 

 

Estes mapas sociais foram de grande importância para o processo de trabalho, 

dos técnicos para cada um dos eixos, referente ao desenvolvimento do 

diagnóstico. 

O tempo de duração de cada Oficina de DRP:3 horas. 

Os materiais utilizados nestas Oficinas de DRP foram: Mapas das Regiões 

Administrativas por bairros; etiquetas coloridas; canetas coloridas; canetas 

azuis; tabelas referentes a cada eixo (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem urbana), para identificação das demandas (ou problemas) 

relacionadas ao saneamento básico. 

Procedimento: formação de grupos de interesse comum (localização nas RAs 

– separados por bairros ou comunidades). 

As oito Oficinas de DRP foram realizadas nas seguintes datas, locais e 

horários:  

 

- RA1: 14/07/2015, 18h30min às 21h30min, no Tambaqui Praia Hotel, Salão de 

Eventos, na Rua Engenheiro Mário de Gusmão, nº176, Bairro Ponta Verde; 

FIGURA 189, 190 e 191. 
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FIGURA 191 -OFICINA DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 190 - OFICINA DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA1 
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FIGURA 193 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA2 

 

- RA2: 13/07/2015, 15horas às 18 horas, na Rua Assembleia, Salão Rosa 

Vermelha s/n, na sede da APAC, Bairro Ponta Grossa; FIGURA 192, 193, 194, 

195 e 196. 

 

 

 

 

FIGURA 192 – OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA2 
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FIGURA 195 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 194 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA2 
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FIGURA 196 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RA3: 15/07/2015, 18h30min às 21h30min, na Clickaki, Centro de Formação 

Profissional, localizada na Avenida Fernandes Lima, nº 1887 A, Bairro Farol. 

FIGURA 197, 198 e 199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 197 – OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA3 
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FIGURA 198 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA3 

FIGURA 199 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA3 
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FIGURA 200 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA4 

 

- RA4:23/07/2015, 18h30min 21h30min, na Escola de Ensino Fundamental 

Major Bonifácio da Silveira, na Rua Sargento Ósseas Costa s/n, Bairro 

Bebedouro; FIGURA 200, 201 e 202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 201 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA4 
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FIGURA 202 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA4 

 

- RA5:18/07/2015, 08h às 11h30min, na Escola de Ensino Fundamental Arnon 

Affonso de Mello – Conjunto José da Silva, Quadra 1, Rua A, Bairro Feitosa. 

FIGURA 203, 204, 205 e 206. 
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FIGURA 204 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA5 

 

 

 

FIGURA 203 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA5 
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FIGURA 205 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 206 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA5 
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FIGURA 207 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA6 

 

- RA6 e Área Rural (Genipapo): 20/07/2015, 18h30min às 21h30min, na Escola 

Estadual Marcos Antônio – Avenida Cachoeira do Meirin, Bairro Benedito 

Bentes. FIGURA 207, 208, 209 e 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 208 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA6 
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FIGURA 210 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA6 
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FIGURA 211 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA7 

   FIGURA 212 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA7 

 

- RA7: 24/07/2015, 18h30min às 21h30min, na Escola Cleto Marques Luz, Rua 

Luiz Alves da Silva, s/n, Santa Amélia. FIGURA 211, 212 e 213. 
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FIGURA 213 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA7 
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- RA8 e Área Rural (Saúde, Engenho Velho e Bamburral): 21/07/2015, 

18h30min às 21h30min, na Associação Cruz das Almas, Rua Santana do 

Ipanema, s/n .FIGURA 214, 215 e 216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 214 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA8 
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FIGURA 216 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO RA8 

 

FIGURA 215 - OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
PARTICIPATIVO RA8 
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NoErro! Fonte de referência não encontrada.4, apresenta as etapas de 

realização das Oficinas de DRP. 

Quadro 4. Etapas de realização das Oficinas de elaboração do Diagnóstico Rápido Participativo 

OFICINAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO (Realizadas nas 8 RAs) 

ETAPA 
PROCEDIMENTOS DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

TEMPO DE 

DURAÇÃO 

(APROXIMADO)

Credenciamento 

Recepção e assinatura lista de 

presença.  

E coffee break. 

Sylvana 10 min 

Boas vindas e 

apresentação 

Abertura de boas-vindas e 

apresentação do representante 

Prefeitura Municipal e equipe da MJ 

Engenharia. 

Representante 

da PM (10 min) 
10 min 

Nivelamento 

Apresentação em PowerPoint do que 

é Saneamento Básico e a 

importância da elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento. 

Bruno ou Raquel 25 min 

Dinâmica 

Apresentação entre os 

participantesatravés da dinâmica 

realizada (cada um dá sua maneira, 

uns com abraços outros com aperto 

de mão). 

Jana 5 min 

Divisão dos 

grupos 

Coffee break, após divisão dos 

grupos segundo comunidade e 

localidade de residência, 

respectivamente entre os bairros 

dentro de cada RA. 

Jana e Sylvana 20 min 
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OFICINAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO (Realizadas nas 8 RAs) 

ETAPA 
PROCEDIMENTOS DE 

REALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

TEMPO DE 

DURAÇÃO 

(APROXIMADO)

C
on

st
ru

çã
o 

do
 C

en
ár

io
 A

tu
al

 

Identificação de problemas de 
acordo com a percepção do grupo 

O grupo 
registrou em 
mapa e 
descreveu em 
tabelas, 
utilizando 
etiquetas 
coloridas, os 
principais 
problemas 
relacionados aos 
quatro eixos de 
saneamento, 
identificados em 
sua comunidade 
ou localidade. 
Apresentação 
dos mapas 
elaborados. 

45 min 

Hierarquização dos Problemas 

O grupo 
organizou os 
problemas 
quanto a 
frequência e 
gravidade. 
Cada 
representante de 
cada grupo 
formado por 
bairro, 
localizados nas 
RAs, apresentou 
a classificação 
dos problemas 
referentes ao 
saneamento 
básico, para 
todos os 
presentes na 
Oficina de DRP. 

45 min 

Fechamento 

Foi realizado agradecimentos pelo 

comparecimento dos presentes as 

Oficinas, além de salientar a 

importância da participação nas consultas 

públicas do Plano de Saneamento 

Básico. 

Jana e Sylvana 20 min 

Total 03 horas 
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Com relação à construção do Mapa Social, os grupos registraram em mapa, 

utilizando etiquetas coloridas (uma cor para cada eixo –Figura217), que foram  

numerados, os principais problemas relacionados aos quatro eixos de 

saneamento, sendo estas demandas descritas em uma tabela. 

Estes mapas preenchidos estabeleceram o Cenário Atual referente ao 

Diagnóstico social, formando-se assim os mapas sociais com suas devidas 

demandas sobre saneamento básico. 

 
 

FIGURA 217 - ETIQUETAS UTILIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DOS MAPAS 

 

Dentre as sugestões e comentários realizados pelos participantes, tem-se: 

 Maior divulgação do evento na parte de comunicação como: TV e rádio; 

 Melhor organização no evento; 

 Melhor adequação nas instalações dos eventos. 

A apresentação utilizada nas oito Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo 

consta em anexo 23. 
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Nas Oficinas de DRP, só faltaram complementações para a finalização dos 

mapas sociais dos bairros: Jatiúca e Jaragua da RA 1, Centro da RA 2, Farol, 

Gruta de Lurdes e Jardim Petrópolis da RA 3, Bom Parto da RA 4 e Jacintinho 

RA 5. Para fechamento das atividades do mapeamento – DRP, a equipe de 

mobilização social, entrou em contato com alguns representantes, associações 

e instituições, para complementação dos mapas sociais. Como consta no 

quadro 5. 

Quadro 5. Etapa de complementação dos mapas sociais, referente a seis bairros e cinco regiões 
administrativas. 

Fechamento da atividade mapeamento – DRP 

Região 

Administrativa 

Pendência

/Bairro 
Contatos Estratégia 

RA 01 Jaraguá 

 Mercado 
Público do 
Jaraguá 

 Porto do 
Jaraguá 

 Foi realizado contato 
individual com cada uma das 
instituições para 
levantamento e mapeamento 
dos problemas. No dia 
24/7/2015, encontramos em 
contato com o representante 
do mercado público, para 
marcação dos problemas 
referente ao saneamento.  

 Já no dia 30/9/2015 para o 
mapa social deste bairro 
ficar mais completo, a equipe 
de mobilização entrou em 
contato com os 
representantes do Porto, e 
nos apresentaram a equipe 
formada por engenheiros e 
biólogos do local, e todos 
mostraram e localizaram os 
problemas no mapa. Além 
disso, o engenheiro 
responsável nos forneceu 
um mapa, referente ao 
esgoto do Porto, este 
repassado aos técnicos da 
equipe MJ Engenharia. 
Figura 218. 
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Fechamento da atividade mapeamento – DRP 

Região 

Administrativa 

Pendência

/Bairro 
Contatos Estratégia 

RA 02 Centro 

 Aliança 
Comercial 
 

 No dia 09/09/2015, às 
13horas, a equipe de 
mobilização social visitou a 
Aliança Comercial, para 
apresentar o PMSB e 
efetivar o levantamento dos 
problemas de saneamento. 
No 
momento,conversaramcom 
Sr. Olinto Pagels e Sr. Guido 
Santos (Presidente da 
Aliança Comercial), Bairro 
Centro, RA2. Estes 
complementaram e 
preencheram o mapa social 
do bairro Centro, com as 
demandas referentes ao 
saneamento 
básico.Figura219. 

RA 03 

Jardim 

Petrópolis 

 Líderes 
Comunitários 
do Bairro 
Jardim 
Petrópolis. 
 

 A equipe de mobilização não 
encontrou nenhuma 
liderança nem associação 
representando este bairro, 
sendo assim, entraram em 
contato no dia 16/09/2015, 
com as lideranças do bairro 
Petrópolis RA4, para o 
preenchimento e marcação 
do mapa social, pois todos 
conhecem o local, mesmo 
sendo RA3. Conforme relato 
e visão dos líderes do Bairro 
Petrópolis, o Bairro Jardim 
Petrópolis só tem um local 
com esgoto a céu aberto 
como consta em marcação 
efetivada no mapa social. 
Figura220. 

Gruta de 
Lurdes 

 Associação 
dos moradores 
Gruta de 
Lurdes 

 No dia 11/09/2015, a equipe 
visitou a associação do 
Bairro Gruta de Lurdes, o 
responsável pelo local 
convidou um dos moradores 
mais antigos do bairro, para 
contribuir no 
desenvolvimento do 
preenchimento das 
demandas, referentes os 
principais problemas de 
saneamento, do local.Figura 
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Fechamento da atividade mapeamento – DRP 

Região 

Administrativa 

Pendência

/Bairro 
Contatos Estratégia 

221. 

Farol 

 Líder 
comunitário do 
Jardim 
Alagoas. 
 

 No dia 9/9/2015, à noite, foi 
realizado um encontro na 
Praça Jardim Alagoas com o 
líder comunitário Gabriel 
Tenório da Silva, Rua Jardim 
Alagoas nº 55, Bairro Farol, 
para preenchimento do 
mapa social com as 
demandas referentes ao 
saneamento básico deste 
bairro, localizado na Região 
Administrativa 3. Sr. Gabriel 
relatou e marcou no mapa os 
problemas de Saneamento 
Básico do bairro 
Farol.Figura 222. 

 

RA 04 Bom Parto 

 Associação 
comunitária 
beneficentedo 
Bom Parto. 
 

 No dia 10/09/2015, foi 
efetivado contato com o líder 
comunitário e representante 
da Associação Beneficente 
do Bairro Bom Parto para 
levantamento e mapeamento 
dos problemas, referentes ao 
saneamento 
básico.Figura223. 

RA 05 Jacintinho 

 Movimento de 
Humanização 
das Grotas 

 No dia 30/08/2015, a equipe 
de mobilização participou da 
reunião das lideranças 
comunitárias, para 
complementarem o mapa do 
Bairro Jacintinho, pois na 
Oficina do dia 18.07.2015 da 
R.A.5, não foi possível 
terminarem todo o mapa. Por 
isso, as lideranças 
solicitaram que fosse 
realizado um encontro, para 
haver possibilidades destas 
complementações, pelo fato 
do bairro ter muitos 
problemas de saneamento 
básico e ser muito amplo, 
por causa das grotas. Nesta 
reunião estavam presentes 
os representantes do 
Movimento de Humanização 
das Grotas, José Paulo de 
Araújo (Pelé), Murilo Alves, 
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Fechamento da atividade mapeamento – DRP 

Região 

Administrativa 

Pendência

/Bairro 
Contatos Estratégia 

Mirian da Silva, Jonathan 
Lopes da Silva, Robson da 
Silva, Fábio Lyra, juntamente 
com a Associação dos 
Moradores do Reginaldo 
com os representantes 
Marcos C. e Edvaldo 
Francisco de Lima.Figura 
224.

  

 

FIGURA 218 - COMPLEMENTAÇÃO DO MAPA DO BAIRRO JARAGUÁ RA 1 
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FIGURA 219 – FOTO COM O SR. GUIDO PRESIDENTE DA ALIANÇA COMERCIAL E SR. 
OLINTO RESPONSÁVEL – COMPLEMENTAÇÃO MAPA BAIRRO CENTRO RA 2 

 

 

 

FIGURA 220 – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES JARDIM PETRÓPOLIS II  
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FIGURA 222 – LIDER COMUNITÁRIO DO BAIRRO 
FAROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 221 – LIDERES COMUNITÁRIOS DO BAIRRO GRUTA DE LURDES – RA3 
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FIGURA 223 – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE DOS MORADORES DO 
BAIRRO BOM PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 224 - REUNIÃO DAS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS DO MOVIMENTO DE 
HUMANIZAÇÃO DAS GROTAS E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO REGINALDO, 

PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO MAPA DO BAIRRO JACINTINHO R.A.5 
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Através dos mapas sociais e suas respectivas tabelas com as demandas 

sociais coletadas e identificadas nas Oficinas de DRP, e nos encontros 

efetivados com lideranças e associações para complementação dos mapas, 

sendo assim, foram construídas tabelas contendo estes pontos das demandas 

sociais das Regiões Administrativas, tabela 5. 

E conforme o anexo24 a 31, constam mapas, ilustrando e identificando as 

demandas sociais referente aos eixos do saneamento básico, nas oito Regiões 

Administrativas.  

Os mapas e as tabelas referenciadas abaixo, foram efetivadas pelo Geólogo e 

Geógrafo da Empresa MJ Engenharia, através das informações coletadas nas 

oficinas e equipe de mobilização.  

Tabela 5 referente a distribuição das demandas sociais das RAs. 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na 
Região Administrativa: RA – 01 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 02 

Demanda  Quantitativo  Percentual  Demanda  Quantitativo  Percentual

Água  19  12,84  Água  28  18,18 

Drenagem  45  30,41  Drenagem  56  36,36 

Esgoto  59  39,86  Esgoto  45  29,22 

Resíduos Sólidos  25  16,89  Resíduos Sólidos  25  16,23 

Soma  148  100,00 
 

Soma  154,00  100,00 
 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 04 

Demanda  Quantitativo  Percentual

Água  45  15,15 

Drenagem  81  27,27 

Esgoto  102  34,34 

Resíduos Sólidos  69  23,23 

Soma  297,00  100,00 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 03 

Demanda  Quantitativo  Percentual 

Água  16  15,38 

Drenagem  30  28,85 

Esgoto  29  27,88 

Resíduos Sólidos  29  27,88 

Soma  104,00  100,00 
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Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 05 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 06 

Demanda  Quantitativo  Percentual  Demanda  Quantitativo  Percentual

Água  18  18,56  Água  9  10,84 

Drenagem  27  27,84  Drenagem  27  32,53 

Esgoto  24  24,74  Esgoto  26  31,33 

Resíduos Sólidos  28  28,87  Resíduos Sólidos  21  25,30 

Soma  97,00  100,00  Soma  83,00  100,00 
 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 07 

Distribuição dos Pontos de Demandas Sociais na Região 
Administrativa: RA – 08 

Demanda  Quantitativo  Percentual  Demanda  Quantitativo  Percentual

Água  56  23,83  Água  48  18,53 

Drenagem  63  26,81  Drenagem  77  29,73 

Esgoto  47  20,00  Esgoto  81  31,27 

Resíduos Sólidos  69  29,36  Resíduos Sólidos  53  20,46 

Soma  235,00  100,00  Soma  259,00  100,00 
 

4.14.Consulta Pública do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 
(específica) 

Como consta neste Relatório de Andamento de Mobilização Social e 

Comunicação, fase II, a Consulta Pública Plano Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, teve uma alteração na data, devido a necessidades de ajustes no 

cronograma de atividades. Sendo assim, o evento foi realizado no dia 28 de 

setembro de 2015, às 8h30min, na UNIT – Universidade Tiradentes.  

 

AS PROGRAMAÇÕES E ETAPAS REFERENTE A CONSULTA PÚBLICA DO 

DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS FORAM:  

PRÉ-EVENTO: A divulgação foi efetivada conforme previsto no Plano 

Executivo de Mobilização Social e Comunicação. Foi disponibilizado o 

Diagnóstico de Resíduos Sólidos no site do PMSB de Maceió no dia 

22/09/2015. 
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PARTICIPANTES DO EVENTO: O evento contou com a presença de 164 

participantes da sociedade civil, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento 

das questões debatidas, entidades representativas da sociedade civil, bem 

como qualquer cidadão interessado no assunto objeto da discussão. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UNIT – Universidade Tiradentes (Antiga FITS) – Av. 

Comendador Gustavo Paiva, nº 5017 – Bairro Cruz das Almas – Maceió/AL. 

 

DATA: 28/09/2015 

TEMPO DE DURAÇÃO: 03 horas (08h30min às 11h30min) 

1º MOMENTO – CREDENCIAMENTO E LISTA DE PRESENÇA  

No ato da assinatura, foi entregue a cada participante as contribuições e 

avaliação referente ao evento. 

Tempo de duração: 30 min. 

2º MOMENTO - ABERTURA DO EVENTO 

1. Saudações aos participantes. 

2. Apresentação das autoridades presentes. 

3. Composição da mesa de trabalho. 

4. Explicação sobre os objetivos da Consulta Pública. 

5. Explicação referente as normas da Consulta Pública (ordem das 

manifestações públicas). 

Tempo de duração da Abertura: 10 min. 

3º MOMENTO -  COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO 

Integrantes da Mesa:  

 Representante Prefeitura Municipal responsável – Ana Catarina; 
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 Representante da MJ Engenharia – Deisy Andrade Batista e Jana 

Alexandra; 

 

 Técnico responsável pelo Diagnóstico (MJ) – Raquel Finkler 

Integrantes da Mesa 

Consulta Pública RESPONSÁVEL 

TEMPO DE 

DURAÇÃO 

(APROXIMADO) 

Representante 

Municipal  

Ana Catarina PM 
05 minutos 

Representante da MJ  Deisy Andrade 

Batista e Jana 

Alexandra 

05 minutos 

Técnico Responsável 

pelo Diagnóstico 

Raquel Finkler 
45 minutos 

 

4º MOMENTO – Coffee Break 

Tempo de duração: 30 minutos. 

5º MOMENTO– QUESTIONAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS 

Foram recolhidas as manifestações por escrito efetivadas pelos participantes 

do evento. Para exporem sugestões e encaminhamentos. As manifestações 

foram realizadas de forma escrita, e foram organizadas por temas e lidas no 

microfone pela oradora do evento (Jana Alexandra) e, posteriormente 

respondidas e anexadas ao relatório da Consulta Pública.  

Tempo de duração das manifestações: 60 minutos. 

6º MOMENTO- FECHAMENTO 

Encerrou fazendo os agradecimentos pela presença e participação de todos, 

convocando os presentes a continuar participando ativamente do processo.  

Tempo de duração: 10 minutos. 
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RESUMO DO TEMPO 

Momentos Tempo sugerido 

Credenciamento e Lista de Presença  20 minutos 

Abertura 10 minutos 

Fala das autoridades 10 minutos 

Fala da empresa (apresentação 

diagnóstico) 

40 minutos 

Coffee break 30 minutos 

Questionamentos/manifestações 60 minutos 

Fechamento e encaminhamentos 10 minutos 

Total 03 horas 

 

O evento teve uma boa avaliação, tendo em vista a avalição alcançada na 

maioria dos indicadores analisados. Vale relatar os resultados das avaliações 

efetivadas pelos participantes da CP 01 Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. Conforme ilustram as figuras abaixo:  

DIVULGAÇÃO DO 
EVENTO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  3 7,3% 
FRACO 9 22% 
MÉDIO 4 9,8% 
BOM 24 58,5% 
EXCELENTE 1 2,4% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

  FIGURA 225. Divulgação do Evento 

PROGRAMAÇÃO DO 
EVENTO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 0 0,0% 
MÉDIO 13 31,7% 
BOM 21 51,2% 
EXCELENTE 7 17,1% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

FIGURA 226. Programação do Evento 
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ORGANIZAÇÃO DO 
EVENTO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  1 2,4% 
FRACO 5 12,2% 
MÉDIO 7 17,1% 
BOM 18 43,9% 
EXCELENTE 10 24,4% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

FIGURA 227. Organização do Evento 

TEMA ABORDADO Quantitativo Percentual 
PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 3 7,3% 
MÉDIO 7 17,1% 
BOM 20 48,8% 
EXCELENTE 11 26,8% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

FIGURA 228. Temas Abordados 

CONHECIMENTO DO 
MINISTRANTE EM 
RELAÇÃO AOS 
TEMAS DAS 
ATIVIDADE 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 3 7,3% 
MÉDIO 2 4,9% 
BOM 27 65,9% 
EXCELENTE 9 21,9% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

FIGURA 229. Conhecimento dos Ministrantes em Relação aos Temas Abordados 

ADEQUAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 2 4,9% 
MÉDIO 8 19,5% 
BOM 22 53,7% 
EXCELENTE 9 21,9% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

FIGURA 230. Adequação das Instalações 
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LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DO 
EVENTO, QUANTO A 
DISTÂNCIA E 
FACILIDADE DE 
ACESSO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  4 9,7% 
FRACO 3 7,3% 
MÉDIO 7 17,1% 
BOM 15 36,6% 
EXCELENTE 12 29,3% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 41 100% 

FIGURA 231. Local de Realização do Evento 

 

Registros fotográficos do evento: Figura 232, 233, 234, 235 e 236. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 232 – CONSULTA PÚBLICA DE GERENECIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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FIGURA 234 - CONSULTA PÚBLICA DE GERENECIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 233 - CONSULTA PÚBLICA DE GERENECIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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FIGURA 235 - CONSULTA PÚBLICA DE 
GERENECIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

FIGURA 236 - CONSULTA PÚBLICA DE 
GERENECIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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A apresentação utilizada na CP 01, Ata e listas de presença referente a 

Consulta Pública Gerenciamento de Resíduos Sólidos, constam em anexo 32, 

33 e 34.  

4.15. Comunicação e Divulgação - Consulta Pública Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Diagnóstico da Situação do 
Saneamento Básico 

O trabalho de Comunicação e Divulgação para as Consultas Públicas seguiram 
os parâmetros conforme o Plano Executivo de Mobilização Social e 
Comunicação do PMSB de Maceió, entregue a Caixa Econômica Federal. 
Segue abaixo Quadro Quantitativos e designações relativas as ferramentas de 
comunicação -  Plano Executivo de Mobilização Social e Comunicação do 
PMSB de Maceió. 

Quantitativos e designações relativas as ferramentas de comunicação 

Tabela 6. Quantitativos e designações de ferramentas de comunicação 
segundo evento/atividades previstas e público alvo. 

Ferramenta/materi
ais 

Fase 
Evento/Atividad

e 
Público-

Alvo 
Designações 

Site e e-mail Todas 
Oficinas/Consulta
s Públicas  

Todos 
Todas as 
fases e 
públicos 

Telefone Todas 
Oficinas/Consulta
s Públicas  

Todos 
Todas as 
fases e 
públicos 

Banner Todas Todos  Todos 

01 para cada 
consulta 
pública e 01 
institucional 

Cartaz 
Fase de 
Diagnóstico 

Consultas 
Públicas e 
Oficinas de DRP 
nas RAs 

Participante
s das 
oficinas 

 

Folder 

Fase de 
Prognóstico 
Fase de 
Programas, 
Projetos, Ações e 
Definição das 
ações para 
contingências e 
emergências 
Fase de 
mecanismos e 
procedimentos 

Todos  Todos  

Cartilha 
Fase de 
Diagnóstico 

- 
Escolas 
Municipais  

- 
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Ferramenta/materi
ais 

Fase 
Evento/Atividad

e 
Público-

Alvo 
Designações 

Jornal 

Fase de 
Diagnóstico 
Fase de 
Prognóstico 
Fase de 
Programas, 
Projetos, Ações e 
Definição das 
Ações para 
Contingências e 
Emergências 
Fase de 
Mecanismos e 
procedimentos 
Fase de 
consolidação 

Consultas 
Públicas e 

Todos 

01 dia antes 
de cada 
evento em 02 
jornais  

Rádio 

Fase de 
Diagnóstico 
Fase de 
Prognóstico 
Fase de 
Programas, 
projetos, ações e 
Definição das 
ações para 
contingências e 
emergências 
Fase de 
Mecanismos e 
Procedimentos 
Fase de 
Consolidação 

Consultas 
Públicas  
Oficinas de 
Diagnóstico 
Rápido 
Participativo  
Oficina específica 
de Resíduos 
Sólidos 

Todos 

Consultas 
Públicas (02 
dias antes 
Oficinas de 
Diagnóstico 
Rápido 
Participativo 
(01 dia antes) 
Oficinas 
específica de 
Resíduos 
Sólidos (02 
dias antes)  

TV 

Fase de 
Diagnóstico 
Fase de 
Prognóstico 
Fase de 
Programas, 
projetos, ações e 
Definição das 
ações para 
contingências e 
emergências 
Fase de 
Mecanismos e 
Procedimentos 
Fase de 
Consolidação 

Consultas 
Públicas 

Todos 

Consultas 
Públicas (02 
dias antes de 
cada consulta 
pública)  

Carro show 
Fase de 
Consolidação 

Consultas 
Públicas 

Todos 

01 dia antes 
de cada 
consulta 
pública 
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4.16. Materiais Gráficos - Consulta Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos 

Materiais Gráficos utilizados para a Consulta Pública Plano de Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos, ocorrida em 28 de setembro de 2015: 

Arte Folder Frente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Verso: 
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Para cada folder foi inserido a etiqueta abaixo no local Consultas, para divulgar 
subsídios da data e local da Consulta sobre Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos. 

 

 

 

 

 

Arte Banner Institucional e Banner com mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
125 

 

Arte do cartaz utilizado para divulgação da Consulta e arte do cartaz da alteração de 
data da Consulta sobre o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação do Material Gráfico da Consulta Pública sobre o Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

O material gráfico para a divulgação da primeira Consulta Pública sobre o 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, ocorrida em 28 de setembro 
de 2015, contou com as seguintes peças: 

-01 Banner institucional, 01 banner com mapa, ambos no formato de 0,80 x 
1,20m em lona brilho,4 x 0 cores, com bastão e corda. 

- 100 cartazes no formato de 31 x 44cm - 4 x 0 cores Couchê  fosco 170g. 

- 400 folders no formato de 21 x 29.7cm - 4 x 4 cores Couchê brilho - duas 
dobras. 

- 100 etiquetas no formato 4,3 x 1,2cm, meio corte no papel adesivo, 4 x 0 cor. 
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- 100 cartazes(comunicado de alteração de data e local da Consulta) no 
formato de 31 x 44cm - 4 x 0 cores Couchê fosco 170g. 

 

Devido a alteração de data, horário e local da Consulta Pública sobre o Plano 
de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, que estava prevista para o dia 31 de 
agosto de 2015, às 8:30 h no Centro de Convenções e Exposições Ruth 
Cardoso e foi alterado para o dia 28 de setembro de 2015, as 8:30h na UNIT 
(Universidade Tiradentes), foi necessário a encomenda de 100 cartazes 
comunicativos, com  a Gráfica Poligraf, na data de 26 de agosto de 2015 para 
mobilização e divulgação. Os folders foram encomendados na Gráfica Poligraf, 
no dia 18 de setembro de 2015, as etiquetas contendo os novos subsídios de 
data, horário e local da Consulta para inserir no folder, foram encomendadas 
em 21 de setembro de 2015 na mesma gráfica. 

4.17. Mídia Eletrônica - Consulta Pública sobre o plano de Gerenciamento 
dos Resíduos sólidos 

Para a Consulta Púbica sobre o Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos, foi realizada a produção de vídeo para veiculação em televisão e de 
spot para rádio, veiculação na TV e no Rádio, além do envio dos Convites 
Eletrônicos e divulgação no Site www.pmsbmaceio.com.br 

As produções de TV e de Rádio, foram realizadas através da Produtora 
Preview, na data de 23 de setembro de 2015. 
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Veículo TV para Consulta sobre o Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos 

A Produção de TV, foi divulgada dois dias antes da Consulta Pública, com uma 
inserção ao dia de 30", conforme dados abaixo: 

TV Gazeta de Alagoas - Canal 7 

01 inserção 30" no dia 26 de setembro de 2015, as 7:00h da manhã de 
Sábado, no Programa Educativo Como Será. 

01 inserção 30" no dia 27 de setembro de 2015, as 7:55h da manhã de 
Domingo, no Programa de Reportagem Pequenas Empresas. 

Vídeo TV da CP1consta no anexo 45. 

Registro de veiculação na TV para Consulta Pública -Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos: 
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Veículo Rádio para Consulta sobre o Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos: 

O Spot de rádio, foi divulgado dois dias antes da Consulta Pública, com uma 
inserção ao dia de 45", conforme dados abaixo: 

Rádio Gazeta FM 

01 inserção 45" no dia 26 de setembro, as 7:00h da manhã, no programa Bom 
dia Gazeta. 

01 inserção 45" no dia 27 de setembro, as 7:00h da manhã, no programa Bom 
dia Gazeta. 

Modelo de texto de áudio para Spot de Rádio: 

A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Habitação 
Popular e Saneamento e a Superintendência Municipal de Limpeza Urbana, visando à 
construção coletiva do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos do Município de Maceió, convidam a população de Maceió para 
participar da Consulta Pública do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos,  que 
será realizada no dia 28 de setembro de 2015, às 8 horas e trinta minutos, na UNIT - 
Universidade Tiradentes, Avenida Comendador Gustavo Paiva, 5017, Bairro Cruz das 
Almas. 

Participe! 

Realização Prefeitura Municipal de Maceió e MJ Engenharia  

Áudio do Spot consta no anexo 43. 
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Convite para Consulta sobre o Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos: 

Arte do Convite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na data de 23 de setembro de 2015, foram enviados Convites eletrônicos via E 
mail, além de mensagens via celular realizadas pela Equipe de mobilização, 
conforme relação abaixo. 
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Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito Maceió/AL: 

Gabinete do Prefeito 

Gabinete do Vice-Prefeito       

Procuradoria Geral do Município - PGM 

Secretaria Municipal de Governo - SMG 

Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito - SEGP 

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio - SEMARHP 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Secretaria Municipal de Comunicação Social - SECOM 

Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL 

Secretaria Municipal de Finanças - SMF 

Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento - SMHPS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização - SEMINFRA 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLA 

Secretaria Municipal de Promoção do Turismo - SEMPTUR 

Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente - SEMPMA 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Cidadania - SEMSCC 

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - SEMTARES 

Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano - SMCCU 

Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública - SIMA 

Superintendência Municipal de Limpeza Urbana - SLUM 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito- SMTT 

Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio - COMARHP 

Fundação Municipal de Ação Cultural - FMAC 

Instituto de Previdência de Maceió - IPREV 

Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico - ARSMAC 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -  COMDEC 
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Em 23 de setembro de 2015 foram enviados convites eletrônicos para as 
listagens de e-mail relacionados abaixo das oito Regiões Administrativas. 

Lista de E mail Região Administrativa 1 

gugaenega@bol.com.br   

malupessoa8@hotmail.com 

italo_873@hotmail.com 

sileneclemente@hotmail.com 

falecomgil2014@hotmail.com 

eliete@sindhoteisal.com.br 

sidhoteis@sindhoteis.com.br 

secretariapresidencia@hotelpontaverde.com.br 

presidencia@hotelpontaverde.com.br 

maurinho@hotelpontaverde.com.br 

glenio@salinas.com.br 

dir.executivo@abrasel 

 

andre@coqueirosexpress.com.br 

secretariaal@abrasel.com.br 

secretaria@abihael.com.br 

diretoria@abinael.com.br 

cvb-alagoas@hotmail.com 

aciolima@gmail.com 

aciolima@uol.com.br 

nivaldosantana2009@hotmail.com 

janicebomfim@hotmail.com 

zedoboi_al@yahoo.com.br 

antonio_jilvelino@hotmail.com 

abraselal@brasel.com.br 

familiarestaurada@hotmail.com 

Lista de E mail Região Administrativa 2 

albertochocolate@yahoo.com.br  

c.santos.bezerra@bol.com.br   

educatfiel@hotmail.com 

peu_apac@hotmail.com 

projetomaenatureza@hotmail.com 

ver.silvaniabarbosa@hotmail.com 

nenanascimento2011@hotmail.com 

welington-dois@hotmail.com 

amilton.1971@hotmail.com 

projeto.mac.natureza@gmail.com 

mnwmartins@yahoo.com.br 

mavnilton@gmail.com 

pinpolho_maceio@hotmail.com 

omundomelhormaceio@hotmail.com 

keciapontal@outlook.com 

welsurf2010@hotmail.com 

gorgevalmario@hotmail.com 

linsminin@hotmail.com 

vialagoas@hotmail.com 

beneditobia@hotmail.com 

amjsf@ig.com.br 

maxwelfera@hotmail.com 

valdiluciadeda@gmail.com 

famoaldoc@hotmail.com 

paulo-jsilva@live.com 

projeto.mac.natureza@gmail.com 

viannavaleria@hotmail.com 

roberto_aiala@yahoo.com.br 
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Lista de E mail Região Administrativa 3 

polieleduc@hotmail.com 

poliel@cooperbom.com.br  

hmss_80@hotmail.com 

gilvancanaa@hotmail.com 

Ednaldo-lins@bol.com.br 

modestotenorioribeiro@hotmail.com 

margaridalibardi@ig.com.br 

amacmaceio@gmail.com 

mstelasantos@gmail.com 

nadirfaustino@hotmail.com 

jpa-apolonio@hotmail.com 

 

Lista de Email Região Administrativa 4 

ceami_al@yahoo.com.br  

carlosfaro125@gmail.com 

jornalista.aline@gmail.com 

associacaocomunitariadebebedouro@hotmail.com 

associacaocomunitaria@hotmail.com 

valquiria.15.alves@hotmail.com 

pr.jacopimentel@hotmail.com 

qarlosssub@gmail.com 

wlamenha@hotmail.com 

ronaldoalmeida77@hotmail.com 

ivaneuzabatistaabc@hotmail.com 

marciuswanberto45@hotmail.com 

andrewsoliveira13@hotmail.com 

zeargeu@hotmail.com 

evangelismopessoal@hotmail.com 

sociedadeunidosvenceremos@hotmail.com 

jacksonsaude@hotmail.com 

limatiberio@bol.com.br 

evangelismopessoal2009@hotmail.com 

carlosfaro125@hotmail.com  

karlossub@gmail.com 

irmaluciasonosfazbem@hotmail.com 

jailson.ms1@hotmail.com 

josivaldo.fcm@redalagoas.com.br 

jfernadesilva@hotmail.com 

murilolou2015hotmail.com 

lquiria.ib.alves@hotmail.com 
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Lista de E Mail Região Administrativa 5 

Cris2bb@hotmail.com 

noemiagpbarros@gmail.com   

adrianacalixtodelima@hotmail.com 

lilimimosemfeltro@gmail.com 

yurileite60@gmail.com 

tathy_775@hotmail.com 

josemar.freitas@al.senac.br 

pierresantos1966al@hotmail.com 

os13demaio@hotmail.com 

isaque42@hotmail.com 

eduardooliveira57@hotmail.com 

silvaeraldo@outlook.com 

ascomai@hotmail.com 

asscomgmf@gmail.com 

Mario_farofa@hotmail.comLeo.greco@hotmail.com 

asscomai@hotmail.com 

cido_me@hotmail.com 

paulopelearaujo@hotmail.com 

jhfon@hotmail.com 

robertoramos2012@hotmail.com 

naitonlene@gmail.com 

associacaogcigano@hotmail.com 

Robinho.grotasdemaceio2014@gmail.com 

Isaac42@hotmail.com 

Cleo1466al@gmail.com 
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Lista de E mail Região Administrativa 6 

valdemirpita@hotmail.com 

escolaabelharainha2011@hotmail.com 

ciateatrocortina@hotmail.com 

onggifalomi@gmail.com 

gilsonlimaofa@gmail.com 

julita-flamengo@hotmail.com 

 

 

 

teovanomena@gmail.com 

mary_cid.1@hotmail.com 

otaviopaciencia@yahoo.com.br 

marcossoares25@hotmail.com 

theodorio.mlst@hotmail.com 

siderlanemendonca@gmail.com 

antoniojclarindo@yahoo.com.br 

uniaodoscatadores@hotmail.com 

rmjailsowsilva@gmail.com 

Lista de E mail Região Administrativa 7 

jocanoberto@gmail.com 

elianeprefeita@hotmail.com  

jose-mariedson@hotmail.com 

jonasclube@hotmail.com 

damiaomartins@hotmail.com 

amorucompoclinica@hotmail.com 

venturafn@gmail.com 

gilbertoteixeira64@hotmail.com 

jorgevercosaconselheiro@hotmail.com 

ajon.msilva@gmail.com 

larmirabem@hotmail.com 

ameliavieiracosta@hotmail.com 

mariapauferro@hotmail.com 

limeirasilva2009@hotmail.com 

iaralima2010@hotmail.com 

ms.produtosnaturais@hotmail.com 

limatiberio@bol.com.br 

niedsonoliveira@hotmail.com 

edsonsantosm120@hotmail.com 

niedsonoliveira@hotmail.com 

 

Lista de E mail Região Administrativa 8 

amanhor@gmail.com  

brasileirofolk@hotmail.com 

mariojorge.7hotmail.com 

neidebeltrao@gmail.com 

casadaarteal@yahoo.com.br 

mfds41@live.com 

edilton_leocadio@hotmail.com 

 

mariojorge.7@hotmail.com  

nonatolopesaraujo@hotmail.com 

forobaiao@gmail.com 

sidicley_bradao_vitoreno@hotmail.comjosimerotimista
@hotmail.com 

albertochocolate@yahoo.com.br 

lucianomczborges1@hotmail.com 

cidaliass@hotmail.com  
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No Site do Plano, www.pmsbmaceio.com.br, ocorreu a divulgação da Consulta 
Pública sobre Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, através da 
divulgação do Relatório na aba Relatórios, convite na aba Eventos, 
mobilização e Notícias na aba Notícias, conforme dados abaixo.  

Aba Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba Relatórios 
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Aba Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18. Mídia Impressa - Consulta sobre o Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos 

Para a Consulta Pública sobre o Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos, a jornalista Viviane Chaves e a jornalista Laise Teixeira realizaram a 
Assessoria de Imprensa. Foram desenvolvidos releases sobre a Consulta, 
conforme dados abaixo. 
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Release realizado em 25 de setembro de 2015 pelas jornalistas Viviane Chaves e 
Laise Teixeira, disponibilizada no site www.pmsbmaceio.com.br desde 26 de 
setembro de 2015 na aba notícias. 

Prefeitura realiza Consulta Pública para O Plano de Saneamento Básico de Maceió  

Evento será realizado na próxima segunda (28), na UNIT, a partir de 8h30 

Está cada vez mais próxima a implantação do Plano de Saneamento Básico de Maceió (PMSB). 
 A Prefeitura Municipal, através da MJ Engenharia, empresa licitada para a construção do PMSB, 
realizará na próxima segunda, 28, a primeira consulta pública para discutir o eixo Resíduo Sólido. O 
evento acontecerá na Universidade Tiradentes (UNIT), situada na Avenida Gustavo Paiva, a partir das 
8h30 e vai reunir representantes da prefeitura, da MJ Engenharia, dos conselhos municipais de Saúde e 
Meio Ambiente, dos comitês de bacias hidrográficas do complexo estuarino lagunar Mundaú/Manguaba e 
do Pratagy e da Câmara Municipal de Maceió, além de lideranças das regiões administrativas. 

Na ocasião, será abordado o tema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de Resíduos 
da Construção Civil e dos Serviços de Saúde, de acordo com a Lei Federal do Saneamento nº 11.445/07 
e também atendendo a Lei nº 12.305/10, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outras três 
audiências públicas estão previstas para acontecer em breve. 

De acordo com a coordenadora da MJ Engenharia, a engenheira civil Deisy Maria Andrade 
Batista, a consulta pública é o resultado de um diagnóstico iniciado em maio nas oito regiões que 
compõem a capital Maceió. “Realizamos oficinas de Diagnóstico Participativo nas regiões 
administrativas, as quais tiveram uma expressiva participação da população onde identificaram e 
apontaram os problemas dos seus bairros e também da área rural nos quatro eixos do saneamento 
básico, que englobam abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais.”, colocou Deisy. 

A versão preliminar do diagnóstico está disponível no site www.pmsbmaceio.com.br, desde o 
dia 22 deste mês. “Nossa expectativa é recebermos contribuições da população, tanto no evento 
programado como através do e-mail pmsbmaceio@gmail.com, de forma que possamos ter um 
diagnóstico consolidado e que retrate a situação do município com todas as suas particularidades”, 
completou a coordenadora da MJ Engenharia. 

Para a secretária adjunta de Habitação e Saneamento de Maceió, Ana Catarina Lopes, a consulta 
pública do diagnóstico é uma atividade prevista para os dois planos: o de saneamento básico e o de 
resíduos sólidos. "A Prefeitura de Maceió salienta que a questão de resíduos é de fundamental 
importância, uma vez que não vamos tratar de um tipo de resíduo sólido e sim de vários que impactam o 
ambiente no município de Maceió.”, falou a secretária. 

Ana Catarina Lopes consideracrucial a questão de resíduos e lembra que a partir deste 
diagnóstico serão propostas ações para serem realizadas.  “Como a consulta vai acontecer em uma 
universidade, temos a expectativa de atrair os estudantes, porque acontece em um momento 
extremamente positivo, uma vez que vamos organizar os resíduos no nosso município.”, concluiu a 
secretária. 

A construção do plano, conta com a realização de oficinas, reuniões e consultas públicas, 
garantindo a participação e controle social efetiva da população.Com o diagnóstico participativo e 
levantamento realizado pela equipe técnica, será detectado deficiência do Saneamento Básico do 
Município de Maceió, viabilizando um prognóstico futuro com estabelecimento de metas e formulação de 
programas e projetos que alcancem os objetivos, almejando a universalização dos serviços de Saneamento 
Básico de Maceió. 
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Em 01 de outubro de 2015, foi realizado pelas jornalistas Viviane Chaves e 
Laise Teixeira, a release sobre a Consulta Pública ocorrida em 28 de 
setembro de 2015, a release foi postada no site do plano em 01 de outubro de 
2015, conforme dados abaixo. 

Prefeitura de Maceió realiza primeira Consulta Pública do PMSB 

Evento reuniu mais de 200 lideranças de bairro 
A primeira Consulta Pública do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos de Maceió(PMSB) aconteceu na manhã desta segunda‐feira  (28) no auditório da Universidade 
Tiradentes (UNIT), no bairro de Cruz das Almas e reuniu mais de 200 lideranças de bairro. O encontro foi 
promovido pela Prefeitura de Maceió, através da empresa MJ Engenharia, licitada para o planejamento 
das ações do plano. Esta etapa tratou sobre o eixo resíduos sólidos.  
A população manifestou‐se ao responder o formulário de contribuições. O questionário trouxe pontos 
de discussão voltados à coleta convencional e seletiva do  lixo doméstico, resíduos de  limpeza urbana, 
resíduos com logística reversa, resíduos de saúde e resíduos da construção civil. Diversas manifestações 
foram entregues à equipe técnica, que respondeu a cada uma delas e convidou seus autores para fazer 
uso da palavra.  
Um dos pontos colocados foi a necessidade da captação e educação ambiental nas comunidades, com 
mais eficiência e o controle social, com a participação efetiva e permanente da população diante das 
decisões  do  poder  público.  O  representante  da  Federação  das  Associações  de Moradores,  Antônio 
Sabino  solicitou a  cópia da versão preliminar da  consulta pública e  recebeu da  secretária adjunta de 
Planejamento Ana Catarina. O material  já está disponível no site do PMSB www.pmsbmaceió.com.br. 
João Honorato solicitou a presença da população nas discussões e construção do plano, salientando que 
a participação ainda está tímida.  
O superintendente de Limpeza Urbana de Maceió (SLUM), Jackson Pacheco, avaliou o momento como 
de grande importância para a construção do PMSB e uma oportunidade para que a população contribua 
ainda  mais  com  as  propostas  para  o  que  será  construído.  “Todo  planejamento  depende  de  um 
diagnóstico  bem  feito  e  estamos  trabalhando  para  atender  aos  anseios  das  comunidades,  no  que 
compete ao saneamento básico de Maceió”, explicou Pacheco. 
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A mesma postura  teve a  secretária adjunta de Planejamento, Ana Catarina, que acompanha desde o 
início do  trabalho da MJ Engenharia. “O que construímos até agora será validado pela população e é 
importante que estejam aqui trocando informações para juntarmos a parte técnica com as demandas da 
sociedade”, pontuou. 
Ana  Catarina  fez  algumas  ressalvas  ao  que  foi  apresentado  à  sociedade  para  saber  se  as  respostas 
atendem  as  ansiedades,  quando  disse  da  necessidade  de  um  quadro  comparativo  para  que  possam 
avaliar se estão no caminho certo e um mapa temático com os pontos de resíduos.  “Serão apresentadas 
ações imediatas, para médio e longo prazos e a cada quatro ou cinco anos ele será avaliado”, informou a 
secretária. 
A representante da MJ Engenharia, Deisy Batista, disse que essa primeira Consulta Pública está servindo 
como  um  piloto  para  que  avaliem  e  melhorem  para  as  próximas  consultas.  “Estamos  felizes  pelo 
comparecimento da população e esperamos muitas contribuições”, finalizou Deisy Batista. 
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Veículo Jornal - Consulta Pública sobre o Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos 

Foirealizado 01 inserção no dia 27 de setembro de 2015 no jornal Gazeta de 
Alagoas e 01 inserção no dia 27 de setembro de 2015 no jornal Tribuna 
Independente.  

Arte do anúncio em jornal 

 

 

 

 

 

Registros de Mídia Impressa e Eletrônica sobre a Consulta Pública sobre o 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. Vide anexo 51. 

Em 27 de setembro de 2015, no jornal Gazeta de Alagoas. 
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4.20. Divulgação em Carro Show - Consulta Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos 

Na data de 27 de setembro de 2015, foi realizada quatro horas de divulgação 
em carro show nas Regiões administrativas de Maceió, para divulgação da 
Consulta Pública sobre o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. Foi 
contratado o serviço de carro show do profissional Ednaldo Costa Pinto e 
utilizado o mesmo áudio do spot para Rádio. Vide anexo 43. 

Registros da Divulgação em 27/09/2015 
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Registro do Contrato do Serviço de Carro Show consta no anexo 51. 

 

4.21. Consulta Pública - Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos -
Organização do evento 

Em 28 de setembro de 2015, das 8:30h as 11:30h na UNIT - Universidade 
Tiradentes, localizado na Avenida Comendador Gustavo Piva, nº 501, bairro 
Cruz das Almas em Maceió, ocorreu a Consulta Pública sobre o Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. O local ofereceu todos os equipamentos 
de multimídia necessários para o evento, como microfones, som, mesa data 
show - tela e projeto, a empresa MJ Engenharia ofereceu o coffee break para 
os participantes. A Empresa MJ Engenharia ofereceu aos integrantes de 
Regiões Administrativas, transporte - Vans - para aqueles que não tinham 
condições de deslocamento, conforme registros e notas. A Consulta contou 
com a participação de 164 pessoas. 
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4.22.Consulta pública do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

A Consulta Pública do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico ocorreu 

dia 19 de outubro de 2015, no Centro Social da FETAG – Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura de Alagoas, Travessa João Davino, nº 330, Bairro 

Mangabeiras, Maceió/AL, às 8h30min até 11h30min.  

AS PROGRAMAÇÕES E ETAPASREFERENTE A CONSULTA PÚBLICA DO 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO FORAM: 

PRÉ-EVENTO: A divulgação foi efetivada conforme previsto no Plano 

Executivo de Mobilização Social e Comunicação. Foi disponibilizado o 

Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico no site do PMSB de Maceió 

dia 13/10/2015. 

PARTICIPANTES DO EVENTO: O evento contou com a presença de 102 

participantes da sociedade civil, órgãos públicos responsáveis pelo tratamento 

das questões debatidas, entidades representativas da sociedade civil, bem 

como qualquer cidadão interessado no assunto objeto da discussão. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA DO DIAGNÓSTICO DA SITUÇÃO 

DO SANEAMENTO BÁSICO: No Centro Social da FETAG – Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura de Alagoas, Travessa João Davino, nº 330, Bairro 

Mangabeiras, Maceió/AL. 

DATA: 19/10/2015 

TEMPO DE DURAÇÃO: 03 horas (08h30min às 11h30min) 

Coffee break foi servido as 8h30min e as 10h30minutos (duas vezes).  

1º MOMENTO – CREDENCIAMENTO, LISTA DE PRESENÇA E COFFEE 

BREAK 

No ato da assinatura, foi entregue a cada participante avaliação referente ao 

evento. 
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Coffee break. 

Tempo de duração: 15 min. 

 

2º MOMENTO - ABERTURA DO EVENTO 

1. Saudações aos participantes. Representante da MJ Engenharia - Raquel 

Finkler. 

2. Apresentação das autoridades presentes. Representante da MJ 

Engenharia - Raquel Finkler. 

3. As saudações em nome da Prefeitura Municipal de Maceió. 

Representante responsável pela Prefeitura Municipal - Ana Catarina. 

4. Explicação sobre os objetivos da Consulta Pública e procedimentos. 

Representante da MJ Engenharia – Deisy Andrade Batista. 

Tempo de duração da Abertura: 15 min. 

3ºMOMENTO -APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

Apresentação do Diagnóstico Referente aos Quatro Eixos do Saneamento 

Básico. Representantes: Bruno Reginatti (Água), Igor Schneider (Esgoto), 

Raquel Finkler (Resíduos Sólidos) e Ricardo Dal Farra (Drenagem Urbana).  

Tempo de duração: 65 minutos 

4ºMOMENTO - COFFEE BRAK 

Tempo de duração: 15minutos 

5ºMOMENTO- DIVISÃO DOS GRUPOS CONFORME AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DE CADA LOCALIDADE/BAIRRO. PARA A REALIZAÇÃO 

DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTE AO DIAGNÓSTICO DOS EIXOS 

APRESENTADOS (ÁGUA, DRENAGEM URBANA, ESGOTO E RESÍDUOS 

SÓLIDOS). 

Foi dividido alguns grupos conforme as bacias hidrográficas, e outros em 

regiões administrativas. Para a realização das contribuições sobre o 

diagnóstico referente a cada eixo. 
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As contribuições foram efetivadas por escrito pelos participantes do evento. 

Para exporem sugestões e encaminhamentos. As manifestações foram 

realizadas de forma escrita, e os grupos foram organizados e nomeados por 

números. Cada grupo também nomeou um representante para relatar e ler no 

microfone as contribuições efetivadas. Posteriormente, as contribuições foram 

anexadas ao relatório da Consulta Pública.  

Tempo de duração das contribuições: 60 minutos. 

6ºMOMENTO– FECHAMENTO E RECOLHIMENTO DA AVALIAÇÃO 

Encerrou-se com os agradecimentos pela presença e participação de todos, 

convocando os presentes a continuar participando ativamente do processo. 

Após, solicitação de entrega e recolhimento de avaliação referente ao evento. 

Tempo de duração: 10 minutos. 

RESUMO DO TEMPO 

Momentos Tempo sugerido 

Credenciamento, Lista de Presença e 

Coffee Break 

15 minutos 

Abertura do Evento 15 minutos 

Apresentação Diagnóstico – Fala 

Técnicos da MJ  

65 minutos 

Coffee Break 15 minutos 

Divisão dos Grupos, apresentação 

das Contribuições 

60 minutos 

Fechamento, encaminhamentos e 

recolhimento das avaliações 

10 minutos 

Total 03 horas 

 

Também vale relatar os resultados das avaliações efetivadas pelos 

participantes da CP 02 do diagnóstico da situação do saneamento básico.  
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Conforme as avalições da Consulta Pública podemos ressaltar que a 

divulgação do evento, através dos indicadores dos resultados, mostrou que 

35% dos participantes acharam bom.FIGURA237. 

No que diz respeito a programação do evento foi positiva, sendo que 47,2% 

dos participantes indicaram como bom.FIGURA238. 

Em relação a organização do evento, as avalições foram muito positivas, pois 

43,3% acharam bom e 37,8% dos participantes acharam excelente. FIGURA 

239. 

E nos temas abordados, mais de 90% dos participantes acharam bom e 

excelente. FIGURA 240. 

Referente aos conhecimentos dos ministrantes em relação aos temas das 

atividades, foi considerado bom para 50% dos participantes. FIGURA241. 

E referente as adequações das instalações do evento foi considerado bom para 

54,4% e excelente para 28,6%. FIGURA 242. 

E em relação ao local de realização do evento, quanto a distância e facilidade 

de acesso, os indicadores de avaliação mostraram, que mais de 70% acharam 

bom e excelente. FIGURA 243. 

DIVULGAÇÃO DO 
EVENTO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  2 5% 
FRACO 11 27,5% 
MÉDIO 5 12,5% 
BOM 14 35% 
EXCELENTE 8 20% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 40 100% 

  FIGURA 237. Divulgação do Evento 
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PROGRAMAÇÃO DO 
EVENTO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 5 13,9% 
MÉDIO 4 11,1% 
BOM 17 47,2% 
EXCELENTE 10 27,8% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 36 100% 

FIGURA 238. Programação do Evento 

ORGANIZAÇÃO DO 
EVENTO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 3 8,1% 
MÉDIO 4 10,8% 
BOM 16 43,3% 
EXCELENTE 14 37,8% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 37 100% 

FIGURA 239. Organização do Evento 

TEMA ABORDADO Quantitativo Percentual 
PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 0 0,0% 
MÉDIO 1 3,3% 
BOM 17 54,8% 
EXCELENTE 13 41,9% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 31 100% 

FIGURA 240. Temas Abordados 

CONHECIMENTO 
DOS MINISTRANTES 
EM RELAÇÃO AOS 
TEMAS DAS 
ATIVIDADE 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  1 2,8% 
FRACO 1 2,8% 
MÉDIO 4 11,1% 
BOM 18 50% 
EXCELENTE 12 33,3% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 36 100% 

FIGURA 241. Conhecimento dos Ministrantes em Relação aos Temas Abordados 
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ADEQUAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  1 2,8% 
FRACO 1 2,8% 
MÉDIO 4 11,4% 
BOM 19 54,4% 
EXCELENTE 10 28,6% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 35 100% 

FIGURA 242. Adequação das Instalações 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DO 
EVENTO, QUANTO A 
DISTÂNCIA E 
FACILIDADE DE 
ACESSO 

Quantitativo Percentual 

PÉSSIMO  0 0,0% 
FRACO 2 5,7% 
MÉDIO 6 17,1% 
BOM 13 37,1% 
EXCELENTE 14 40,1% 
NÃO SE APLICA 0 0,0% 
TOTAL OBS. 35 100% 

FIGURA 243. Local de Realização do Evento 

Registro fotográfico conforme figuras244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 244 – CONSULTA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO – CP 2 
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FIGURA 245 – CONSULTA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO – CP 2 
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FIGURA 246 – CONSULTA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO – CP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 247 – CONSULTA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO – CP 2 
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FIGURA 248 – CONSULTA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO – CP 2 

 

 

FIGURA 249 – CONSULTA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO – CP 2 
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FIGURA 250 – CONSULTA PÚBLICA DO 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO 

BÁSICO – CP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apresentação inicial em Power Point com os registros fotográficos da etapa 

2, utilizados antes de iniciar a CP 02, como a apresentação utilizada pelos 

técnicos na CP 02, Ata, lista de presença e contribuições referente a Consulta 

Pública do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico constam em anexo 

35 a 39. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
154 

 

4.23. Materiais Gráficos - Consulta Pública Diagnóstico da Situação do 
Saneamento Básico 

Em 19 de outubro de 2015ocorreu a segunda Consulta Pública sobre 
Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, para a divulgação da 
Consulta, foram utilizados 200 folders, 100 cartazes, um banner institucional e 
um banner com mapa, conforme descrição abaixo. 

Arte Folder Frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Verso 
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Para cada folder foi escrito o local, data e endereço da Consulta, bem como 
nos cartazes. 

Arte do Cartaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte do Banner institucional e Banner com mapa 
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Especificação do Material Gráfico da Consulta Pública sobre o 
Diagnóstico da Situação do saneamento Básico 

O material gráfico para a divulgação da primeira Consulta Pública sobre o 
Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, ocorrida em 19 de outubro de 
2015. 

- 01 Banner institucional, 01 banner com mapa, ambos no formato de 0,80 x 
1,20m em lona brilho,4 x 0 cores, com bastão e corda. 

- 100 cartazes no formato de 31 x 44cm - 4 x 0 cores Couchê  fosco 170g. 

 - 200 folders no formato de 21 x 29.7cm - 4 x 4 cores Couchê brilho - duas 
dobras. 

Foram reaproveitados os materiais de divulgação que sobraram das oficinas 
(cartazes e banners) e das consultas (folders) para a divulgação da segunda 
Consulta Pública. 

4.24. Mídia Eletrônica- Consulta Pública sobre o Diagnóstico da Situação 
do Saneamento Básico 

Para a Consulta Púbica sobre o Diagnóstico da Situação do Saneamento 
Básico, foi realizado a produção de vídeo para veiculação em televisão e de 
spot para rádio, veiculação na TV e no Rádio, além do envio dos Convites 
Eletrônicos e divulgação no Site www.pmsbmaceio.com.br 

As produções de TV e de Rádio, foram realizadas através da Produtora 
Preview na data de 16 de outubro de 2015. 
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Veículo TV para Consulta sobre o Diagnóstico da Situação do 
Saneamento Básico  

A veiculação de TV foi realizada dois dias antes da Consulta Pública, com uma 
inserção a cada dia de 30", conforme dados abaixo: 

TV Gazeta de Alagoas - Canal 7 

01 inserção 30" no dia 17 de outubro de 2015, as 7:00h da manhã de Sábado, 
no Programa Educativo Como Será. 

01 inserção 30" no dia 18 de outubro de 2015, as 7:55h da manhã de Domingo 
no Programa de Reportagem Pequenas Empresas. 

Vídeo TV CP2 consta no anexo 45. 

Registro de veiculação na TV 
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Veículo Rádio para Consulta sobre o Diagnóstico da Situação do 
Saneamento Básico 

O Spot de rádio, foi divulgado dois dias antes da Consulta Pública, com uma 
inserção ao dia de 45", conforme dados abaixo: 

Rádio Gazeta FM 

01 inserção 45" no dia17 de outubro de 2015, as 7:00h da manhã no programa 
Bom dia Gazeta. 

01 inserção 45" no dia18 de outubro de 2015, as 7:00h da manhã, no programa 
Bom dia Gazeta. 

Modelo de texto utilizado para áudio de Spot de Rádio: 

A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Habitação 
Popular e Saneamento, visando à construção coletiva do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Município de 
Maceió, convida a população de Maceió para participar da Consulta Pública 
Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, que será realizada no dia 19 de 
outubro de 2015, das 8:30 às 11:30h no Centro Social da FETAG, Travessa João 
Davino, nº 330, Bairro Mangabeiras. 

Material disponível no site WWW.pmsbmaceio.com.br. 

Realização: Prefeitura Municipal de Maceió 

Apoio: MJ Engenharia 

Áudio dos Spots constam no anexo 43. 

: 
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Em 18 de outubro de 2015, a psicóloga 
Sylvana Carvalho, da Equipe de Mobilização 
da MJ Engenharia, concedeu entrevista sobre o PMSB na rádio Comunitária A 
VOZ, bairro Bebedouro na RA 4, a matéria foi transmitida pela rádio Difusora. 
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Convite eletrônico - Consulta Pública sobre o Diagnóstico da Situação do 
Saneamento Básico 

Arte do Convite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na data de 16 de outubro de 2015foram enviados Convites eletrônicos, além 
de mensagens via celular realizadas pela Equipe de mobilização, conforme 
relação abaixo. 
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Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito Maceió/AL: 

Gabinete do Prefeito 

Gabinete do Vice-Prefeito       

Procuradoria Geral do Município - PGM 

Secretaria Municipal de Governo - SMG   

Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito - SEGP 

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio - SEMARHP 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS 

Secretaria Municipal de Comunicação Social - SECOM 

Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL 

Secretaria Municipal de Finanças - SMF 

Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento - SMHPS 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização - SEMINFRA 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLA 

Secretaria Municipal de Promoção do Turismo - SEMPTUR 

Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente - SEMPMA 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS 

Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Cidadania - SEMSCC 

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - SEMTARES 

Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano - SMCCU 

Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública - SIMA 

Superintendência Municipal de Limpeza Urbana - SLUM 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito- SMTT 

Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio - COMARHP 

Fundação Municipal de Ação Cultural - FMAC 

Instituto de Previdência de Maceió - IPREV 

Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico - ARSMAC 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil -  COMDEC 
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Em 16 de outubro de 2015 foram enviados convites eletrônicos para as listagens de E 
mail relacionados abaixo das oito Regiões Administrativas. 

Lista de E mail Região Administrativa 1 

gugaenega@bol.com.br   

malupessoa8@hotmail.com 

italo_873@hotmail.com 

sileneclemente@hotmail.com 

falecomgil2014@hotmail.com 

eliete@sindhoteisal.com.br 

sidhoteis@sindhoteis.com.br 

secretariapresidencia@hotelpontaverde.com.br 

presidencia@hotelpontaverde.com.br 

maurinho@hotelpontaverde.com.br 

glenio@salinas.com.br 

dir.executivo@abrasel 

andre@coqueirosexpress.com.br 

secretariaal@abrasel.com.br 

secretaria@abihael.com.br 

diretoria@abinael.com.br 

cvb-alagoas@hotmail.com 

aciolima@gmail.com 

aciolima@uol.com.br 

nivaldosantana2009@hotmail.com 

janicebomfim@hotmail.com 

zedoboi_al@yahoo.com.br 

antonio_jilvelino@hotmail.com 

abraselal@brasel.com.br 

familiarestaurada@hotmail.com 

Lista de E mail Região Administrativa 2 

albertochocolate@yahoo.com.br  

c.santos.bezerra@bol.com.br   

educatfiel@hotmail.com 

peu_apac@hotmail.com 

projetomaenatureza@hotmail.com 

ver.silvaniabarbosa@hotmail.com 

nenanascimento2011@hotmail.com 

welington-dois@hotmail.com 

amilton.1971@hotmail.com 

projeto.mac.natureza@gmail.com 

mnwmartins@yahoo.com.br 

mavnilton@gmail.com 

pinpolho_maceio@hotmail.com 

omundomelhormaceio@hotmail.com 

keciapontal@outlook.com 

welsurf2010@hotmail.com 

gorgevalmario@hotmail.com 

linsminin@hotmail.com 

vialagoas@hotmail.com 

beneditobia@hotmail.com 

amjsf@ig.com.br 

maxwelfera@hotmail.com 

valdiluciadeda@gmail.com 

famoaldoc@hotmail.com 

paulo-jsilva@live.com 

projeto.mac.natureza@gmail.com 

viannavaleria@hotmail.com 

roberto_aiala@yahoo.com.br 
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Lista de E  mail Região Administrativa 3 

polieleduc@hotmail.com 

poliel@cooperbom.com.br  

hmss_80@hotmail.com 

gilvancanaa@hotmail.com 

Ednaldo-lins@bol.com.br 

modestotenorioribeiro@hotmail.com 

margaridalibardi@ig.com.br 

amacmaceio@gmail.com 

mstelasantos@gmail.com 

nadirfaustino@hotmail.com 

jpa-apolonio@hotmail.com 

ednaldo_lins@bol.com.br 

 

 

Lista de  E mail Região Administrativa 4 

ceami_al@yahoo.com.br  

carlosfaro125@gmail.com 

jornalista.aline@gmail.com 

associacaocomunitariadebebedouro@hotmail.com 

associacaocomunitaria@hotmail.com 

valquiria.15.alves@hotmail.com 

pr.jacopimentel@hotmail.com 

qarlosssub@gmail.com 

wlamenha@hotmail.com 

ronaldoalmeida77@hotmail.com 

ivaneuzabatistaabc@hotmail.com 

marciuswanberto45@hotmail.com 

andrewsoliveira13@hotmail.com 

zeargeu@hotmail.com 

 

evangelismopessoal@hotmail.com 

sociedadeunidosvenceremos@hotmail.com 

jacksonsaude@hotmail.com 

limatiberio@bol.com.br 

evangelismopessoal2009@hotmail.com 

carlosfaro125@hotmail.com  

karlossub@gmail.com 

irmaluciasonosfazbem@hotmail.com 

jailson.ms1@hotmail.com 

josivaldo.fcm@redalagoas.com.br 

jfernadesilva@hotmail.com 

murilolou2015hotmail.com 

lquiria.ib.alves@hotmail.com 

 

Lista de Email Região Administrativa 5 

Cris2bb@hotmail.com 

noemiagpbarros@gmail.com   

adrianacalixtodelima@hotmail.com 

lilimimosemfeltro@gmail.com 

yurileite60@gmail.com 

tathy_775@hotmail.com 

josemar.freitas@al.senac.br 

pierresantos1966al@hotmail.com 

os13demaio@hotmail.com 

 

isaque42@hotmail.com 

eduardooliveira57@hotmail.com 
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silvaeraldo@outlook.com 

ascomai@hotmail.com 

asscomgmf@gmail.com 

Mario_farofa@hotmail.com 

Leo.greco@hotmail.com 

asscomai@hotmail.com 

paulopelearaujo@hotmail.comjhfon@hotmail.com 

 

 

cido_me@hotmail.com 

robertoramos2012@hotmail.com 

naitonlene@gmail.com 

associacaogcigano@hotmail.com 

Robinho.grotasdemaceio2014@gmail.com 

Isaac42@hotmail.com 

Cleo1466al@gmail.com 

Lista de E mail Região Administrativa 6 

valdemirpita@hotmail.com 

escolaabelharainha2011@hotmail.com 

ciateatrocortina@hotmail.com 

onggifalomi@gmail.com 

gilsonlimaofa@gmail.com 

julita-flamengo@hotmail.com 

teovanomena@gmail.com 

mary_cid.1@hotmail.com 

otaviopaciencia@yahoo.com.br 

marcossoares25@hotmail.com 

theodorio.mlst@hotmail.com 

siderlanemendonca@gmail.com 

antoniojclarindo@yahoo.com.br 

uniaodoscatadores@hotmail.com 

rmjailsowsilva@gmail.com 

Lista de E mail Região Administrativa 7 

jocanoberto@gmail.com 

elianeprefeita@hotmail.com  

jose-mariedson@hotmail.com 

jonasclube@hotmail.com 

damiaomartins@hotmail.com 

amorucompoclinica@hotmail.com 

venturafn@gmail.com 

gilbertoteixeira64@hotmail.com 

jorgevercosaconselheiro@hotmail.com 

ajon.msilva@gmail.com 

larmirabem@hotmail.com 

ameliavieiracosta@hotmail.com 

mariapauferro@hotmail.com 

 

 

 

niedsonoliveira@hotmail.com 

edsonsantosm120@hotmail.com 

niedsonoliveira@hotmail.com 

limeirasilva2009@hotmail.com 

iaralima2010@hotmail.com 

ms.produtosnaturais@hotmail.com 

limatiberio@bol.com.br 
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Lista de E mail Região Administrativa 8 

amanhor@gmail.com  

brasileirofolk@hotmail.com 

mariojorge.7hotmail.com 

neidebeltrao@gmail.com 

casadaarteal@yahoo.com.br 

mfds41@live.com 

edilton_leocadio@hotmail.com 

josimerotimista@hotmail.com 

albertochocolate@yahoo.com.br 

lucianomczborges1@hotmail.com 

cidaliass@hotmail.com  

mariojorge.7@hotmail.com  

nonatolopesaraujo@hotmail.com  
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No Site do Plano, www.pmsbmaceio.com.br, ocorreu a divulgação da Consulta 
Pública sobre Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, através da 
divulgação dos Relatórios e formulários de contribuições na aba Relatórios, convite 
na aba Eventos, mobilização e Notícias na aba Notícias, conforme dados abaixo.  

Aba Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba Relatórios 
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Aba Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25.  Mídia Impressa - Consulta -Diagnóstico da Situação do Saneamento 
Básico 

Para a Consulta Pública sobre o Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, foi 
contratada a jornalista Viviane Chaves e a jornalista Laise Teixeira para realizar a 
Assessoria de Imprensa e cobertura da Consulta.  
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Release realizada em 18 de outubro de 2015,pelas jornalistas Viviane Chaves e 
Laise Teixeira, disponibilizada no site www.pmsbmaceio.com.br na aba notícias. 

Prefeitura de Maceió promove dia 19, a segunda Consulta Pública 

do Plano de Saneamento Básico 

A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Habitação Popular e Saneamento, promove na próxima segunda-feira 
(19) a segunda Consulta Pública sobre o Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico da capital (PMSB Maceió).O evento acontece das 
8h30 às 11h30, no Centro Social da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), localizado na Travessa João Davino, nº 330, 
Mangabeiras e contará com a presença de técnicos da MJ Engenharia, empresa licitada para a elaboração do plano.   

A 1ª Consulta Pública aconteceu dia 28 de setembro, no auditório da Universidade Tiradentes (UNIT), no bairro de Cruz das 
Almas,foi específica sobre “resíduos sólidos” e reuniu mais de 200 lideranças de bairro. A segunda ainda se refere à etapa do diagnóstico, 
onde serão integrados os quatro eixos do saneamento básico, que englobam abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem 
e manejo de águas pluviais, além de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

A versão preliminar do diagnóstico está disponível no site www.pmsbmaceio.com.br e, assim como ocorreu na primeira Consulta 
Pública, os organizadores esperam receber muitas contribuições da população e entidades envolvidas, tanto no evento programado como 
através do e-mail pmsbmaceio@gmail.com. Só assim será feito um diagnóstico consolidado e que retrate a situação do município com todas 
as suas particularidades para avançar na próxima fase do plano que tratará do prognóstico e alternativas para a universalização dos serviços. 
No total serão quatro Consultas Públicas abrangendo todas as fases do plano. 

O Plano de Saneamento Básico de Maceió – Alagoas deverá abranger todo o território (urbano e rural) do município. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Relatório de Andamento da Mobilização Social e Comunicação FASE II – revisão0 

 
171 

Release realizada em 20 de outubro de 2015, pelas jornalistas Viviane Chaves e 
Laise   Teixeira, sobre a Consulta pública Diagnóstico da Situação do Saneamento 
Básico. 

PMSB realiza segunda Consulta Pública 
Evento foi realizado no Centro Social da FETAG 

  
A segunda Consulta Pública sobre o Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico de Maceió (PMSB) foi realizada 

na manhã desta segunda-feira, 19, no Centro Social da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), localizado na 
Travessa João Davino, Mangabeiras e contou com a presença de representantes de órgãos públicos municipais, de 
movimentos sociais e da população,  que participou ativamente do evento. 

A consulta abordou os quatro eixos do saneamento básico, que englobam abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, além de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com 
apresentações de profissionais especializados da MJ Engenharia, empresa licitada para a elaboração do plano. A primeira 
consulta foi realizada no dia 28 de setembro e o eixo abordado foi exclusivamente o de resíduos sólidos. 

Os serviços de saneamento, abastecimento e esgotamento, apesar de ser competência municipal, foram repassados 
para o âmbito estadual em 2004, assim a Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas (Casal) tornou-se 
responsável. Cerda de 95% do abastecimento da capital alagoana é abastecida pela Casal, que possui 4 sistemas de 
abastecimento. 

Para o morador do bairro de Ponta Grossa, Petrúcio dos Santos, Maceió está carente de discussões sobre melhorias 
para o sistema de esgotamento, assim como a população clama pela real aplicação do Plano de Saneamento Básico. “Vejo 
como uma grande meta para o futuro, a população tem participado ativamente das convocações, que tem sido realizada de 
maneira eficiente, com explicações contundentes sobre a realidade de Maceió, no que compete ao saneamento. Essa gestão 
tem se preocupado bastante em implantar o Plano de Saneamento Básico e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Estamos 
confiantes de que, dessa vez, sairá do papel”, falou Petrúcio. 

De acordo com a coordenadora da MJ Engenharia, a engenheira civil Deisy Maria Andrade Batista, nesta audiência 
já foram inseridos dados das oficinas de diagnósticos que foram realizadas em todas as regiões. “Apresentamos um resumo 
dos resultados das demandas sociais apontadas pela população”. A engenheira informou ainda que é necessária uma 
participação mais intensa da sociedade, com mais informações para consolidar o diagnóstico, um item muito importante do 
PMSB. “A população vem interagindo com a prefeitura e a MJ Engenharia e, com essa intensa participação, estamos 
diagnosticando quais são as áreas mais carentes em determinados pontos”, concluiu. 

Segundo a Secretária Adjunta de Habitação e Saneamento de Maceió, Ana Catarina Lopes, a construção de um 
PMSB é constituído de 3 fases principais o Diagnóstico, Prognóstico e o Plano de ação. “Estamos neste momento recebendo a 
versão técnica preliminar e apresentando na consulta pública. Juntos com a sociedade, termos um diagnóstico mais próximo 
da realidade da situação atual do Saneamento em Maceió”, falou a secretária. 

Ainda de acordo com Ana Catarina Lopes, a prefeitura espera com a consulta pública, entender, debater e receber 
contribuições para auxiliar na melhor prestação destes serviços, tantos os operados pela CASAL, como pela prefeitura e a 
participação da sociedade é de fundamental importância para garantir e dar legitimidade oa processo de construção do PMSB. 

Estiveram presentes as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Limpeza Urbana, de Controle e Convívio Urbano, de 
Planejamento, a Secretaria Estadual de Infraestrutura, Cruz Vermelha, Serveal, Universidade Federal de Alagoas, Sindicato 
dos Urbanitários, Defesa Civil, Ministério de Agricultura, Federação das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias 
de Alagoas, Associação dos Bares e Restaurantes de Alagoas e população de vários bairros de Maceió. 
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Veículo Jornal - Consulta Pública Diagnóstico da Situação do Saneamento 
Básico 

Foram realizadas 01 inserção no dia 18 de outubro de 2015 no jornal Gazeta de 
Alagoas e 01 inserção no dia 18 de outubro de 2015 no jornal Tribuna Independente, 
conforme arte abaixo.  

 

Arte do anúncio em jornal 
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Registros de Mídia Impressa e Eletrônica sobre a Consulta Pública sobre o 
Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico constam no anexo 52. 
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Post ado em 19/10/2015 às 17:43 por Assessoria em Maceió 

Segunda Consulta Pública discute Saneamento de Maceió 

 
Por Assessoria 
 
Assessoria 

 

A segunda Consulta Pública sobre o Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico de Maceió 
(PMSB) foi realizada na manhã desta segunda-feira, 19, no Centro Social da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (Fetag), localizado na Travessa João Davino, Mangabeiras e contou 
com a presença de representantes de órgãos públicos municipais, de movimentos sociais e da 
população, que participou ativamente do evento. 
A consulta abordou os quatro eixos do saneamento básico, que englobam abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, além de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, com apresentações de profissionais especializados da MJ Engenharia, 
empresa licitada para a elaboração do plano. A primeira consulta foi realizada no dia 28 de setembro 
e o eixo abordado foi exclusivamente o de resíduos sólidos. 
Os serviços de saneamento, abastecimento e esgotamento, apesar de ser competência municipal, 
foram repassados para o âmbito estadual em 2004, assim a Companhia de Abastecimento e 
Saneamento de Alagoas (Casal) tornou-se responsável. Cerda de 95% do abastecimento da capital 
alagoana é abastecida pela Casal, que possui 4 sistemas de abastecimento. 
Para o morador do bairro de Ponta Grossa, Petrúcio dos Santos, Maceió está carente de discussões 
sobre melhorias para o sistema de esgotamento, assim como a população clama pela real aplicação 
do Plano de Saneamento Básico. “Vejo como uma grande meta para o futuro, a população tem 
participado ativamente das convocações, que tem sido realizada de maneira eficiente, com 
explicações contundentes sobre a realidade de Maceió, no que compete ao saneamento. Essa 
gestão tem se preocupado bastante em implantar o Plano de Saneamento Básico e de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Estamos confiantes de que, dessa vez, sairá do papel”, falou 
Petrúcio. 
De acordo com a coordenadora da MJ Engenharia, a engenheira civil Deisy Maria Andrade Batista, 
nesta audiência já foram inseridos dados das oficinas de diagnósticos que foram realizadas em todas 
as regiões. “Apresentamos um resumo dos resultados das demandas sociais apontadas pela 
população”. A engenheira informou ainda que é necessária uma participação mais intensa da 
sociedade, com mais informações para consolidar o diagnóstico, um item muito importante do PMSB. 
“A população vem interagindo com a prefeitura e a MJ Emgenharia e, com essa intensa participação, 
estamos diagnosticando quais são as áreas mais carentes em determinados pontos”, concluiu. 
Segundo a Secretária Adjunta de Habitação e Saneamento de Maceió, Ana Catarina Lopes, a 
construção de um PMSB é constituído de 3 fases principais o Diagnóstico, Prognóstico e o Plano de 
ação. “Estamos neste momento recebendo a versão técnica preliminar e apresentando na consulta 
pública. Juntos com a sociedade, termos um diagnóstico mais próximo da realidade da situação atual 
do Saneamento em Maceió”, falou a secretária. 
Ainda de acordo com Ana Catarina Lopes, a prefeitura espera com a consulta pública, entender, 
debater e receber contribuições para auxiliar na melhor prestação destes serviços, tantos os 
operados pela CASAL, como pela prefeitura e a participação da sociedade é de fundamental 
importância para garantir e dar legitimidade oa processo de construção do PMSB. 
Estiveram presentes as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Limpeza Urbana, de Controle e 
Convívio Urbano, de Planejamento, a Secretaria Estadual de Infraestrutura, Cruz Vermelha, Serveal, 
Universidade Federal de Alagoas, Sindicato dos Urbanitários, Defesa Civil, Ministério de Agricultura, 
Federação das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Alagoas, Associação dos 
Bares e Restaurantes de Alagoas e população de vários bairros de Maceió. 
 
www.aguaonline.com.br 
Cecy Oliveira - editora 
cecyoliveira@aguaonline.com.br 
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4.26. Divulgação Carro Show - Consulta pública sobre Diagnóstico da Situação 
do Saneamento Básico 

Em 07 de outubro foi contratada a divulgação através de Carro Show do profissional 

Ednaldo Costa Pinto, para circulação de Carro Show de quatro horas na data de 18 

de outubro de 2015, nas Regiões Administrativas de Maceió, o áudio foi o mesmo 

utilizado no Spot de Rádio. Segue abaixo, registros fotográficos.  
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4.27. Consulta Pública Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico – 
Organização do Evento 

Dia 19 de outubro de 2015, ocorreu a Consulta Pública Diagnóstico da Situação do 

Saneamento Básico das 8:30h às 11:30h no Centro Social da FETAG (Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Alagoas), Travessa João Davino,nº 

330, bairro mangabeiras. Para o Evento, foi contratado o trabalho de multimídia da 

profissional Rosyer Souza Silva, para os materiais de microfone sem fio, microfones 

com fio, som, Notebook, mesa, Data Show - tela e projeto. A Consulta contou com a 

participação de cem pessoas, foi oferecido pela MJ Engenharia o coffee break para 

os participantes. Segue abaixo registros fotográficos do evento.  

4.28.Reunião técnica de Acompanhamento - Oficina do Diagnóstico da 
Situação do Saneamento Básico (consolidação) 

A Oficina do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico do PMSB, ocorreu no 

dia 20 de outubro de 2015, na Secretaria de Finanças, localizada na Rua Pedro 

Monteiro, nº47, Bairro Centro, no auditório.  

Esta oficina contou com a presença de 18 participantes, estes representantes do 

Comitê de Execução do PMSB, além dos técnicos da Empresa MJ Engenharia. O 

evento iniciou com as apresentações efetivadas pelos participantes. A pauta da 

Oficina basicamente constituiu-se em uma análise da primeira versão do diagnóstico 

da situação do saneamento básico. 

A Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento, 

Sra. Ana Catarina Lopes, inicia solicitando a todos os presentes que efetivem uma 

análise crítica sobre o diagnóstico apresentado na Consulta Pública da Situação do 

Saneamento Básico realizada no dia 19/10/2015. A Coordenadora do PMSB da 

Empresa MJ, Deisy Batista, passou o formulário de contribuições para serem 

descritas as contribuições e manifestações referentes a análise (para serem 

encaminhadas por e-mail). 

Sra. Catarina relatou que o diagnóstico tem que apresentar os dados reais da 

situação do saneamento básico do município. Verificar se a CASAL tem condições 

de operar todo o sistema da cidade referente aos eixos de esgoto e água. Colocar 
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dados mais específicos no diagnóstico, também ressaltou que devem constar todas 

as informações agora no diagnóstico, pois é a parte mais importante do Plano. 

Sra. Edith Maria Nogueira de Araújo, da Secretaria Municipal de Planejamento 

salientou que em sua visão a solução está em urbanizar as favelas do município. 

Ainda relatou que os mapas referentes ao eixo de drenagem urbana estão bem 

feitos, no diagnóstico. Falta a visualização referente a área que não pode ser 

ocupada, ou seja, área de vulnerabilidade. Ainda salienta que faltaram os dados da 

UFAL – Universidade Federal de Alagoas.  

A Sra. Catarina ressaltou que é importante a equipe técnica entrar em contato com 

Eduardo Lucena da UFAL, para contribuir com o diagnóstico. Falta uma análise 

qualitativa dos dados. Tem muitas informações que não tem os dados como a 

questão da poluição do salgadinho, verificar através dos dados do IBGE e outros. 

Ainda salientou que o diagnóstico do PMSB tem que servir de base para o Plano 

Diretor. Faltam também as informações do PHLIS – Plano de Habitação de interesse 

social, pois neste constam análises mais completas de todos os eixos. Também 

comentou que o eixo de drenagem no diagnóstico tem que servir de modelo para os 

outros. 

A Sra. Virginia Moura Miller, da Secretaria Municipal de Educação relatou a questão 

da cartilha, “esta tem que retratar a realidade da situação do município de Maceió, 

para ser utilizada nas escolas pelos professores”. 

No final da Oficina o técnico de drenagem urbana, Engenheiro Ricardo Dal Farra da 

Empresa MJ, mostrou a todos os presentes os mapas das oito regiões 

administrativas, contendo o levantamento das demandas sociais referente aos 

quatro eixos do PMSB.  

Encaminhamentos:  

A Sra. Catarina e a coordenadora Deisy, salientaram que o prazo para as 

contribuições referente ao diagnóstico, devem ser realizadas enviadas por e-mail 

para pmsb ou coordenação até o dia 30/10/2015.  
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Não tendo mais nada a relatar encerrou-se a presente oficina. 

A lista de presença conforme anexo 40.Figura 251, 252 e 253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 251 

 

FIGURA 252 
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FIGURA 253 

 

 

4.29.Relatório de acompanhamento Fase 2 

Conforme descrito anteriormente, o presente relatório apresenta as evidências das 

atividades efetivadas na fase de elaboração do PMSB. 

Neste relatório também se apresenta outros elementos de comunicação como: 

- Notícias veiculadas sobre a fase 2 de elaboração do PMSB. Conforme anexo 41 a 

52. 
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5.CRONOGRAMA PREVISTO E REALIZADO 
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5. CRONOGRAMA PREVISTO E REALIZADO 

 

O cronograma dos serviços realizados está apresentado a seguir. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Relatório de Andamento de Mobilização e Comunicação Social, Fase II, 

mostrou o desenvolvimento das atividades do PMSB, nesta fase de elaboração do 

diagnóstico, cumprindo com as diretrizes expostas no Plano Executivo de 

Mobilização Social e Comunicação de Maceió. Também é importante ressaltar a 

ativa participação e interesse da sociedade no processo e desenvolvimento dos 

trabalhos do PMSB, através do vínculo já estabelecido entre a equipe da MJ 

Engenharia e as comunidades deste município (contemplando área rural). 

Para todos os meios de divulgação, foi realizado a conferência de dados, de datas, 

mediante prazos estabelecidos e confirmação de cumprimento das atividades 

contratadas, seguindo os parâmetros do Plano Executivo de Mobilização Social e 

Comunicação de Maceió. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro de Reunião Técnica Fase 2  

Anexo 2. Registro de Reunião Técnica Fase 2 

Anexo 3. Registro de Reunião de Realinhamento do Diagnóstico de Resíduos 
Sólidos 

Anexo 4. Cadastros (Registros de Mobilização, referente as entrevistas 
realizadas nas visitas de campo dia 16 a 25/06/2015) 

Anexo 5. Cadastros (Registros de Mobilização, referente as entrevistas 
realizadas nas visitas de campo dia 16 a 25/06/2015) 

Anexo 6. Relata das Visitas a Campo da Equipe de Mobilização 

Anexo 7. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA1 

Anexo 8. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA3 

Anexo 9. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA4 

Anexo 10. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA5 

Anexo 11. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA6 

Anexo 12. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA7 

Anexo 13. Ofícios para autorização do local para a Oficina de DRP – RA8 

Anexo 14. Relato visitas de campo do Geólogo, Geógrafo para os levantamentos 
campo referente ao diagnóstico PMSB  

Anexo 15. Relato das visitas de campo dos técnicos de água e esgoto referente 
ao diagnóstico do PMSB 

Anexo 16. Lista de presença referente a visita no Sistema Catolé 

Anexo 17. Lista de presença referente a visita técnica do sistema de esgoto 
sanitário 

Anexo 18. Lista de presença referente a Reunião com a Unidade de Negócios 
Farol 

Anexo 19. Lista de presença referente a Reunião na Seinfra 

Anexo 20. Lista de presença referente a Reunião da Superintendência da Unidade 
de Negócios Maceió 

Anexo 21. Apresentação da Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo - 
Resíduos Sólidos 

Anexo 22. Apresentação da Oficina de Prognóstico de Resíduos Sólidos 

Anexo 23. Apresentação das Oficinas de DRP 

Anexo 24. Mapas das Demandas Sociais RA1 

Anexo 25. Mapas das Demandas Sociais RA 2 

Anexo 26. Mapas das Demandas Sociais RA 3 
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Anexo 27. Mapas das Demandas Sociais RA 4 

Anexo 28. Mapas das Demandas Sociais RA 5 

Anexo 29. Mapas das Demandas Sociais RA 6 

Anexo 30. Mapas das Demandas Sociais RA 7 

Anexo 31. Mapas das Demandas Sociais RA 8 

Anexo 32. Apresentação da Consulta Pública 01 – Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Anexo 33. Ata CP 01 

Anexo 34. Lista de Presença da CP 01 

Anexo 35. Apresentação com os registros fotográficos da fase 2 PMSB – 
Colocada no início da CP 02  

Anexo 36. Apresentação da Consulta Pública 02 – Diagnóstico da Situação do 
Saneamento Básico 

Anexo 37. Ata CP 02 

Anexo 38. Lista de Presença da CP 02 

Anexo 39. Contribuições da CP 02 

Anexo 40. Lista de Presença da Reunião Técnica de Acompanhamento   

Anexo 41. Notícias veiculadas sobre Oficina DRP 

Anexo 42. Notícias veiculadas sobre Oficina DRP 

Anexo 43. Spots Rádio Oficinas e Consultas Públicas 

Anexo 44. Registro de Carro Show Oficinas e Consultas Públicas 

Anexo 45. VT Consultas Públicas CP1 e CP2 

Anexo 46. Registro de Rádio e Jornal 15/07/2015 

Anexo 47. Entrevista Veículo Bom dia Alagoas15/07/2015 

Anexo 48. Entrevista Rádio Difusora 17/07/2015 

Anexo 49. Entrevista TV Gazeta de Alagoas 18/07/2015 

Anexo 50. Registros em mídia impressa das Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo e Resíduos Sólidos 

Anexo 51. Registros de mídia impressa da Consulta Pública Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Anexo 52. Registros de mídia impressa da Consulta Pública Diagnóstico da 
Situação do Saneamento Básico 
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CONTATOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO 

Rua Voluntário da Pátria, 102 - Centro –Maceió/AL- CEP 57.020-460 

Tel: (82) 3315-3692 / (82) 3336-2039 

E-mail: macsmhps@gmail.com 

 

 

 

MJ ENGENHARIA 

Tel: (51) 30135793 / (51) 83248383 – Escritório Porto Alegre 

(82) 987545023 / (82) 998074263 – Escritório Maceió 

E-mail: pmsbmaceio@gmail.com 

E-mail: coordenacaomaceio@mjengenharia.com 

  


