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RELATÓRIO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

DE TRÊS LAGOAS/MS 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 223/2019 

O.S N. 025/2019 (O.I.S n. 004/2021)

(TERMO ADITIVO N. 003/2022) 

COMPETÊNCIA: O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização sancionada pela 
autoridade competente, exarada em despacho constante nos autos do Carona 
n. 002/2019 – Processo Licitatório n. 172/2019 (referente a adesão na Ata de
Registro de Preços n. 003/2018, decorrente do Pregão Presencial n. 005/2018 –
Processo Licitatório n. 005/2018). Termo Aditivo n. 002/2021 de 01/09/2021.

OBJETO: Prestação de serviço de apoio e análise técnica a estruturação e elaboração de 
projetos da gestão pública, conforme especificações e demais itens contidos no 
Termo de Referência. 

ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de setembro de 2019 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 20 de setembro de 2019 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 

Ano 01: 04/09/2019 a 02/09/2020 (contrato original) 

Ano 02: 03/09/2020 a 02/09/2021 (1º termo aditivo) 

Ano 03: 03/09/2021 a 02/09/2022 (2º termo aditivo)

Ano 04: 03/09/2022 a 02/09/2023 (3ª termo aditivo) 
REFERENTE: Elaboração do novo Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) do município de Três Lagoas/MS, contemplando os 
aspectos essenciais às questões legais concessões, avaliação 
do desempenho e qualidade dos serviços prestados e de 
sustentabilidade do manejo de resíduos sólidos 

Cliente: 
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Três Lagoas/MS, 28 de setembro de 2022. 
A/C 

Maysa Queiroz da Costa 
Diretor de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS 
 
REF.: Contrato Administrativo n. 223/2019 – O.S n. 025/2019 (2º termo aditivo). 

ASSUNTO: Relatório do evento de apresentação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) do município de Três Lagoas/MS. 
 

Prezada Sra., 
 

Apresenta-se à Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS para apreciação dos 
gestores, o Relatório do Evento de Apresentação da Versão Preliminar do PMSB de 
Três Lagoas/MS. 

Este documento trata especificamente das atividades de mobilização, consulta e 
apresentação que envolveram a realização da Audiência Pública do PMSB, que teve 
como objetivo informar a população do panorama sobre os sistemas de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbana, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nas esferas legais, institucionais e 
técnicas, observadas ao longo da concepção do planejamento, bem como todo o 
planejamento futuro idealizado para o município de Três Lagoas/MS para os vinte 
anos de horizonte temporal definido para o Plano.  

Assim, buscou-se fornecer uma síntese das informações sobre os temas expostos 
durante o evento da apresentação da Versão Preliminar, bem como a participação e 
contribuição da população durante o processo de consulta e audiência pública. 
 
 

Sem mais no momento, renovamos protesto de estima e consideração. 
 

 
Ricardo Fonseca Machado Costa 

Consultor Líder de Projetos 
CONSÓRCIO HOUER/M VIANA 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente documento trata, especificamente das atividades de mobilização, consulta 

e apresentação que envolvem a realização da Audiência Pública do Plano Municipal 

de Saneamento Básico – PMSB de Três Lagoas/MS. O evento ocorreu em 15 de 

setembro de 2022 para apresentação das etapas de elaboração Diagnóstico 

Situacional, Prognóstico, Programa, Projetos e Ações e Planejamento Estratégico do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS. Este evento teve como 

objetivo apresentar, de forma sintética, o que foi elaborado até a presente etapa do 

Plano, traçar orientações referentes as projeções para os sistemas e algumas ações 

propostas para alcançar os objetivos definidos na construção do instrumento de 

planejamento.  

O norteamento da elaboração do PMSB é preconizado na Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB), aprovada pela Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela 

Lei Federal nº 14.026/2020, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010. 

Consagra-se como instrumento de planejamento de prestação dos serviços públicos 

de saneamento básico que deverá atender aos princípios fundamentais estabelecidos 

na Lei, contemplando os sistemas de abastecimento de água; esgotamento sanitário; 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais 

abrangendo todo o território do município. Cumpre observar que o conteúdo do PMSB 

elaborado atende ainda as preconizações da Lei Federal nº 12.305/2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Considerando que a construção do instrumento de planejamento em alusão se deu 

com a efetiva participação popular e buscando promover o amplo conhecimento, 

realizou-se a Audiência Público para apresentação do PMSB. Tal mobilização buscou 

especificar as necessidades reais e priorizar em conformidade com os anseios da 

população no que concerne ao saneamento básico nos próximos 20 (vinte) anos.  

Neste sentido, registra-se que este relatório aborda, de forma sintética, as ações para 

divulgação do evento, as tratativas e temas enfatizados durante a apresentação do 

PMSB, bem como a participação social na Audiência Pública.  
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2 OBJETIVOS 

Este relatório tem por objetivo apresentar de forma simplificada as ações 

desenvolvidas para a realização da Audiência Pública de apresentação da Versão 

Preliminar do PMSB de Três Lagoas/MS, realizada em 15 de setembro de 2022. 

A finalidade do evento foi de apresentar e informar a população em geral e 

interessados, sobre o planejamento proposto para o município quanto aos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais, a fim de garantir melhorias no sistema 

propiciando ganhos ambientais, sociais e econômicos no âmbito municipal.  

Ressalta-se que os munícipes puderam e foram convidados a participar e contribuir 

através de perguntas e/ou questionamentos, esclarecimentos de dúvidas e sugestões 

em relação ao que fora levantado nas etapas parciais de elaboração do Plano que 

integraram conjuntamente a Versão Preliminar apresentada a eles, sendo que estas 

contribuições poderiam ser realizadas naquele momento e/ou através do site PMSB.  
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3 SÍNTESE DO PRODUTO VERSÃO PRELIMINAR DO PMSB DE TRÊS LAGOAS 

A Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS 

consiste no resultado da compilação de informações geradas a partir das etapas de 

diagnóstico, prognóstico, planejamento e orçamento, culminando na consolidação do 

planejamento estratégico desta temática para orientar e auxiliar na tomada de decisão 

dos gestores municipais sobre os serviços que compõe o sistema de saneamento 

básico: abastecimento de água potável, drenagem e manejo de águas pluviais, 

esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Esta fase da construção do PMSB teve por objetivo apresentar as informações 

geradas em etapas precedentes, demonstrando brevemente as informações 

pertinentes ao arcabouço legal municipal preexistente, das características intrínsecas 

do município, do diagnóstico situacional de cada vertente do saneamento básico no 

âmbito municipal, os quais subsidiaram os estudos projecionais da evolução do 

município, bem como a proposição de programas, projetos e ações para cumprir os 

objetivos específicos e as metas que visam atender as necessidades municipais no 

horizonte de planejamento (20 anos) quanto às questões relacionadas à gestão 

municipal do saneamento básico. 

Desta forma, a versão preliminar aborda sobre os seguintes temas de forma ordenada 

e sintética, uma vez que há uma base de conteúdos elaborados que tratam os 

assuntos aqui desenvolvidos em pormenores: 

• Caracterização do município: apresenta informações do município quanto a sua 

localização, particularidade físicas, organizacionais, administrativas, 

socioeconômica, ambientais e legais;  

• Diagnóstico da situação atual do saneamento básico: apresenta a observação, 

descrição e análise dos serviços e infraestruturas que compõem os sistemas 

de saneamento básico do município; 

• Prognóstico e definição de cenários de referência: apresenta cenários 

hipotéticos que transformam as incertezas do ambiente em condições racionais 

para a tomada de decisões, levando em consideração os estudos de projeção 

de população, as características físicas, socioeconômicas e ambientais do 

município ao longo do horizonte de planejamento do PMSB de 20 anos (2023 

a 2042);  
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• Prospectivas e Diretrizes Técnicas: apresenta um conjunto de instruções e 

indicações que deverão ser seguidas, a termo, para a estruturação do 

planejamento estratégico do município, propiciando o atendimento das 

demandas e adequações das deficiências apontadas no diagnóstico da 

situação atual;  

• Metas de Planejamento: define os projetos e ações para o alcance dos 

objetivos específicos e das metas do PMSB, compatibilizados com o 

crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e equidade social do 

município, os quais se fundamentam, principalmente, as exigências e 

preconizações legais e a viabilidade temporal para sua execução, bem como 

aos custos envolvidos em sua implementação, as técnicas de engenharia 

consolidadas, as aspirações sociais e o montante de recursos a ser destinado 

para sua execução;  

• Estimativa de custos para efetivação do planejado: apresenta um cronograma 

físico-financeiro de implantação do PMSB, considerando os investimentos 

estruturais, bem como os de operacionalização dos serviços do sistema de 

abastecimento público de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas e limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

• Fontes de obtenção de recursos: apresenta mecanismos de pleito de recursos 

e/ou de financiamento para aporte municipal com intuito de implementar ações 

nas áreas institucionais, gerenciais, infraestrutura e/ou operacionalização dos 

sistemas de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos preconizados no 

PMSB;  

• Monitoramento e avaliação: apresenta um conjunto de ferramentas essenciais 

para que a administração pública municipal conheça a evolução da situação 

que enfrentará, relacionada com o manejo de resíduos sólidos, e aprecie os 

resultados de suas ações, possibilitando a tomada de decisões que resulte em 

modificações oportunas; e  

• Revisão e Atualização do PMSB: exibe as recomendações quanto à revisão e 

atualização do Plano, preconizando o exposto na Lei Federal nº 11.445/2007 e 

alterada pela Lei Federal nº 14.206/2020 (art. 19, §4º), de forma que a 

periodicidade não seja superior a 10 (dez) anos.  
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Por fim, destaca-se que a ampla discussão do Plano com a sociedade permite que os 

munícipes possam compreender e participar de forma ativa e colaborativa na 

implementação do planejamento contribuindo para que a gestão dos serviços de 

saneamento básico seja melhorada de forma eficiente, e sobretudo garantindo que o 

mesmo possa ser executado de forma transparente pautada no controle social. 
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4 PROCESSO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA DA VERSÃO 
PRELIMINAR DO PMSB 

Este capítulo visa relatar os esforços e ações realizadas pela equipe técnica 

contratada e os gestores municipais no sentido de realizar a consulta pública e a 

audiência pública do PMSB garantindo a divulgação e acesso de toda a população 

aos materiais elaborados.  

4.1 DIVULGAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA  

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas disponibilizou no seu website oficial a Versão 

Preliminar para consulta pública a partir do junho de 2022 (Figura 1), bem como um 

canal de contribuição online 

(http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/contibuicoespmsb/), assegurando para que 

qualquer interessado pudesse realizar o download dos arquivos (Figura 2) e fazer 

contribuições, sugestões e reclamações sobre o saneamento básico.  

 
Figura 1 – Divulgação do PMSB de Três Lagoas no website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Três Lagoas, acesso: jun/2022 (http://www.treslagoas.ms.gov.br/). 

 
Figura 2 – Produtos disponíveis para download para a população.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Três Lagoas, acesso: set/2022 

(http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/). 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/contibuicoespmsb/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/
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4.2 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS FÍSICOS 

Ainda, a fim de garantir o pleno acesso dos cidadãos à Versão Preliminar do PMSB, 

para aqueles que não tivessem acesso a rede de internet ou equipamentos digitais, 

foi disponibilizada via física dos produtos do PMSB para consulta SEMEA, conforme 

apresentado Figura 3. 

  
Figura 3 – Tomos componentes do PMSB impressos e disponibilizados para o público na recepção da 
SEMEA.  

Fonte: Autores, fotos registradas em 19/09/2022. 

4.3 DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Assim que definido pela equipe da SEMEA a realização da Audiência Pública do 

PMSB no dia 15 de setembro de 2022, no período matutino, um banner foi inserido na 

página inicial do website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas (Figura 4 e Figura 5), 

no qual apresenta as informações sobre a data, horário e local do evento.  

 
Figura 4 – Banner de divulgação do evento da Audiência Pública.  
Fonte: Website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, acesso: 12/09/2022. 
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Figura 5 – Notícia no website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas sobre o evento da Audiência Pública. 
Fonte: Website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Divulgado: 12/09/2022, disponível em: 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/prefeitura-convida-populacao-para-audiencia-publica-de-revisao-do-plano-

municipal-de-saneamento-basico/  

Além do website, ainda foi realizada uma entrevista com André Melo, engenheiro 

ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) a uma 

rádio local para explicar a importância do instrumento de planejamento em processo 

de revisão e convidando a população a participar no evento.  

http://www.treslagoas.ms.gov.br/prefeitura-convida-populacao-para-audiencia-publica-de-revisao-do-plano-municipal-de-saneamento-basico/
http://www.treslagoas.ms.gov.br/prefeitura-convida-populacao-para-audiencia-publica-de-revisao-do-plano-municipal-de-saneamento-basico/
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4.4 REALIZAÇÃO DO EVENTO 

A audiência pública para apresentação da Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Três Lagoas /MS foi realizado em 15 de setembro de 

2022, na Câmara Municipal de Vereadores às 8h30.  

O evento realizado teve a presença e participação de 42 (quarenta e duas) pessoas, 

conforme a Lista de Presença (ANEXO I), incluindo os profissionais da equipe da 

empresa contratada – Houer, alguns funcionários das secretarias municipais e 

representantes da sociedade três-lagoense (Figura 6).  

  
Figura 6 – Audiência Pública do PMSB de Três Lagoas na Câmara de Vereadores.  
Fonte: Autores, fotos registradas em 15/09/2022. 

A abertura do evento iniciou com as breves explanação sobre o Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Três Lagoas feitas pelo Engenheiro Ambiental 

André Melo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA).  

Em seguida, deu início a apresentação do PMSB, realizado pela representante da 

empresa Houer, Priscilla Azambuja Justi. Tendo em vista a elevada complexidade do 

conteúdo da Versão Preliminar (conteúdo da apresentação consta no ANEXO II), a 

apresentação ministrada focou na discussão quanto as principais temáticas de 

interesse público relacionadas ao planejamento futuro proposto, principalmente 

naqueles aspectos que terão impacto direto sobre a forma de atuação do Poder 

Público Municipal e nas responsabilidades da sociedade civil como um todo 

(munícipes, empresas, terceiro setor, dentre outros).  

Para fins de esclarecimento e melhor compreensão do público presente, o escopo da 

palestra contemplou o diagnóstico, prognóstico, programas, projetos e ações, 
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prospectivas e diretrizes técnicas e mecanismos de participação social dos sistemas 

do saneamento básico para discussão nesta Audiência Pública, sendo eles:  

• Considerações iniciais; 

• Introdução; 

• Institucional, Legal e Gerencial; 

• Sistema de Abastecimento de Água; 

• Sistema de Esgotamento Sanitário; 

• Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

• Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; e 

• Etapas do PMSB e próximos passos.  

Sendo assim, ao término da apresentação, foram recolhidas as contribuições para 

esclarecimento dos assuntos expostos durante o evento e apresentassem 

complementações e sugestões a serem inseridas na Versão Final.  Após as 

explanações (ata do evento está no ANEXO III). As contribuições durante o evento 

estão expostas no Quadro 1; as fichas digitalizadas são apresentadas no ANEXO IV. 

As respostas para as contribuições estão no ANEXO V.  

Quadro 1 – Contribuições dos participantes durante o evento.  

ID. CONTRIBUIÇÃO 

1 
Sobre o consumo de água: Foi apresentado que há uma média de 218 lt/hab.dia, bem acima do estimado 

ou tolerável, que seria de 155 lt. Este número é por residência (família) ou por pessoa? Que levantou esse 
dado e como foi levantado? O consumo consciente pode ser aplicado junto à concessionário de água? 

2 
Sobre a questão do esgoto a céu aberto do Presídio. O Governo do Estado não se responsabiliza e o 
município, faz o que? Temos uma ação no MP desde 2018. Como fica essa situação, o que a Prefeitura 
pode fazer? 

3 
Lagoa Maior, nunca ouve tantas algas! Já foram feitos estudos para diagnosticar o problema? Lembrando 
que algas se alimentam de poluição e o que está sendo feito? 

4 
(1) que o município cobre das empresas limpa fossa pelo descarte no local correto. (2) que a Sanesul reveja 
quanto as elevatórias vários bairros com problemas de esgotos vazando nas ruas. 

5 Sugestão: explorar meios digitais para divulgação de ações do PMSB, de forma criativa e acessível. 

6 
Sobre o Campo Triste? O que tem de planejamento? Descarte irregular, mal cheiro contaminando todo solo. 
A população sofre muito e até hoje não se fala nada. 

7 
Manutenção preventiva – Bueiros entupidos – falta essa limpeza quando chove junta tudo água pluvial com 
lixo acumulado! Fator crítico – Precisa ser feito e fiscalizado. 

Fonte: Autores.  

Por fim, cabe ressaltar que o evento foi integralmente gravado, e se encontra 

disponível para consulta, além de que o vídeo gerado foi disponibilizado 

imediatamente após à audiência pública, permanecendo no canal do Youtube da 

Prefeitura Três Lagoas (link: https://www.youtube.com/watch?v=jdN1NPofCG0).  

https://www.youtube.com/watch?v=jdN1NPofCG0
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4.5 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 

Além das contribuições recebidas durante o evento da audiência pública, houve as 

contribuições pelo website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS entre 

14/07/2022 e 15/08/2022, as quais se apresentam no quadro a seguir (Quadro 2). 

Quadro 2 – Contribuições da população pelo website da Prefeitura Municipal Três Lagoas.  

ID. CONTRIBUIÇÃO DATA 

8 

Contribuições ao planejamento do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - 
Prezados, sugiro para este novo planejamento, a implantação de bocas de lobo ecológicas, que 
contenham caixas coletoras que facilite a limpeza periódica de lixos ali acumulados, com tampas 
de grade que impeçam o uso incorreto do bueiro. pessoas imprudentes que jogam lixos nas ruas 
e por muitas vezes diretamente nas bocas de lobo. perto do meu trabalho já jogaram até animal 
morto, era tempo de chuva e quando avisado a equipe de limpeza que vieram prontamente no 
primeiro horário disponível, a chuva já havia levado todo o lixo e o cadáver do animal, ou seja, o 
lixo vai para o meio ambiente. caixas ecológicas já existem em vários municípios, assim como 
também as lixeiras de coletas seletivas, coletivas, instaladas em pontos de coleta pública no 
subterrâneo, onde são colocados os lixos em lixeiras identificadas e classificadas, desta forma 
economiza o tempo da coleta, economia no combustível, diminuindo os acidentes de trabalho 
com os coletores durante a coleta, sanando o contato dos animais de rua com esses dejetos, 
pois, muito lixo é rasgado e esparramado nas rua e terrenos baldios, pelos animais abandonados 
ou até os animais silvestres em regiões da periferia ou próximas as matas. em nosso município é 
comum ver lobinhos e vários animais em lixeiras coletivas abertas. em minas gerais e paraná 
existem muitos projetos em execução de excelência. temos um lindo município, nossa cidade das 
águas, devemos proteger nosso meio ambiente, além do que uma cidade limpa e organizada, 
traz evolução cultural e educativa, mais qualidade de vida, diminuição de todos os tipos de 
doenças, principalmente as sazonais como a dengue e leishmaniose, menos queimadas. 

14/07/22 

9 

Projetos Sociais - Elaboração e/ou Fomentação de Projetos Sociais que visem dar palestras, 
dinâmicas em grupo, visitas em dias de campo em parques de preservação ambiental e 
distribuição de materiais informativos (placas, panfletos, adesivos entre outros...), sobre a 
preservação do meio ambiente e reciclagem de resíduos gerados no dia a dia, implantado 
bosques de plantas nativas nas áreas verdes e pomares de frutíferas com placas instrutivas e 
lixeiras ecológicas, evitando assim a poluição e melhorando a qualidade de vida do meio onde 
vivemos. 

26/07/22 

10 

Minuta de Lei de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - Gostaria de saber 
mais sobre as metas de redução de perdas da SANESUL, porque aumentou e não foi criado um 
programa de eficiência na redução de perdas. Qual a memória de cálculo do custo das perdas no 
m³ de água que chega no hidrante para a população de Três Lagoas/MS?  

15/08/22 

Fonte: Autores.  

As respostas para estas contribuições estão no ANEXO V. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os temas discutidos na Audiência Pública do PMSB de Três Lagoas/MS possibilitaram 

informar, conscientizar e discutir junto a sociedade local o planejamento proposto para 

os quatro eixos do saneamento básico, portanto, para os sistemas de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbana, e 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para os próximos 20 anos no município, 

com ênfase nas principais metas e ações a serem desenvolvidas em cada uma dessas 

vertentes, bem como os desafios que a municipalidade terá para implementação e 

operacionalização do PMSB. 

Ressalva-se que prazo definido para realizar contribuições foi estimulado até 

30/09/2022 do website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas – na aba SERVIÇOS 

> SANEAMENTO > Contribuições PMSB. Até o presente momento, registrou somente 

3 (três) contribuições online, realizadas antes da Audiência Pública quanto ao 

conteúdo PMSB. 

Considerando que a realização da Audiência Pública do PMSB de Três Lagoas/MS 

cumpriu sua finalidade de informar e propiciar tempo e oportunidade para que toda a 

população três-lagoense fosse envolvida no processo de validação do planejamento 

através do período de consulta e evento público, mecanismos previstos pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e Política de Saneamento Básico, como forma de 

assegurar o controle social através da ampla divulgação, representação e participação 

da sociedade sobre as propostas do Plano, resta validado o PMSB que estará tendo 

sua Versão Final entregue no próximo mês. 

Por fim, é importante salientar que o trabalho para estimular e consolidar a 

participação social de forma consciente e proativa é um dos desafios que 

permanecerá ao longo da implementação do PMSB, e que deverá ser trabalhado 

continuamente e progressivamente pelo Poder Público Municipal e demais atores 

envolvidos em ações das temáticas correlacionadas ao saneamento básico cujas 

atividades contribuam para esta transformação cultural da população, que certamente 

será um diferencial decisivo para uma maior efetividade desta política pública no 

âmbito de Três Lagoas/MS.  
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ANEXOS 

• ANEXO I – Lista de presença da Audiência Pública. 

• ANEXO II – Material (PowerPoint) utilizado na apresentação do conteúdo do 

PMSB. 

• ANEXO III – Ata da Audiência Pública do PMSB. 

• ANEXO IV – Fichas de contribuições durante o evento. 

• ANEXO V - Respostas das contribuições durante o evento e via website. 
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ANEXO I 

 
Lista de presença da Audiência Pública.
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ANEXO II 

 
Material (PowerPoint) utilizado na apresentação do conteúdo do PMSB. 
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ANEXO III 

 
Ata da Audiência Pública do PMSB. 
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  

“PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)” 

 

EVENTO: 
Audiência pública da Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Três Lagoas/MS 

DATA DE 

REALIZAÇÃO: 
Dia 15 de setembro de 2022 

HORÁRIO: 08:00 às 10:30 horas 

LOCAL: 
Câmara Municipal de Três Lagoas, no endereço: Rua Sunao 

Miura, n. 71 - Santos Dumont, Três Lagoas - MS, 79620-040 

QUANTIDADE DE 

PARTICIPANTES: 
41 

 

ABERTURA: 

Aos 15 de setembro de 2022, às 08:30, teve seu início a sessão da Audiência Pública 

para a apresentação da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três 

Lagoas/MS com encerramento 10:30 horas. e foi apresentada pelo diretor da Secre-

taria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) do município de Três La-

goas/MS, Sr. André Luiz da Silva Melo e todos os participantes fizeram registro de seus 

nomes em listagem de presença que tornará anexo à esta ATA para os devidos fins 

de comprovação de sua realização. O Sr. André Luiz da Silva Melo iniciou a audiência 

citando que a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um 

passo muito importante para debater, discutir e ouvir a população acerca do sane-

amento básico no município, avaliar por meio das contribuições enviadas se o Plano 

está atendendo aos requisitos mínimos da Lei n.º 11.445/2007, bem como as deman-

das da população. Informou que estas contribuições serão analisadas e, em caso de 

pertinência, poderão ser inseridas e ajustadas no Plano. Enfatizou que o grande de-

safio é em relação ao manejo de água pluviais, em que necessário viabilizar vultuosos 

recursos para a execução destas obras. 

Após abertura realizada pelo Diretor, a Arquiteta e Urbanista do Consórcio Houer/Vi-

ana Castro, responsável pela elaboração e atualização do Plano junto à Secretaria 

de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Sra. Priscilla Azambuja Justi, fez uma 
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breve apresentação da versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

apresentando alguns dados do município e as metas a serem cumpridas, conside-

rando de extrema importância para a população e o desenvolvimento do município, 

o tema foi abordado com detalhes do estudo e levantamentos realizados pela 

equipe técnica. 

Informou que o Plano de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS foi elaborado em 

2014 e pela legislação deve ser revisado a cada dez anos. Mas, com base na revisão 

da Política Nacional de Saneamento, a Prefeitura de Três Lagoas optou por antecipar 

a revisão, antes de complementar o prazo legal dos dez anos. Citou desafios e ações 

e ações já iniciadas no município. 

Reforçou que o Plano aborda aspectos importantes como a cobertura atual da rede 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais e manejo de resíduos sólidos no Município. Citou a expectativa de investi-

mento considerando um horizonte de planejamento de 20 anos, prazo este previsto 

para atendimento aos objetivos e metas estabelecidos no Plano. Ademais, pontuou 

o desafio quanto descarte irregular de resíduos sólidos, poluição, ampliação de locais 

de descarte, assim como o incentivo à coleta seletiva, a reciclagem e a preservação 

ambiental.  

Os participantes interagiram com perguntas e levantaram importantes temas relaci-

onados ao meio ambiente que merecem atenção por parte dos órgãos competen-

tes. A audiência contou com apoio das equipes das Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e Go-

verno (SEGOV). 

Após a apresentação, foi formado a mesa técnica e iniciou-se o período de respostas 

às contribuições dos participantes.
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PARTICIPAÇÕES: 

Quantidade: 10 contribuições. 

Participação 1:  

Sayuri Baez – Vereadora. 

“Quem é o órgão fiscalizador da empresa SANESUL?” 

Resposta: 

“Responsável é a prefeitura, porém, o interessante é a participação da população 

para denúncias, pois a prefeitura faz o seu serviço, mas não consegue ver tudo.” 

Participação 2: 

Sr. Perninha – Morador. 

“Quanto a taxa de perda de consumo que consta na conta de água do município 

(vazamentos em vias públicas).” 

Resposta: 

Todo o sistema durante as ações tem a perda do sistema, a conta é medida em cima 

do relógio de cada contribuinte, mas essa porcentagem entra na equação do 

quanto o município está perdendo de água.  

Participação 3: 

Fábio – Morador. 

“Sobre o consumo diário de água, foi apresentado uma média, esse número é por 

residência ou por pessoa?” 

Resposta: 

O município consome bastante água, com isso foi feita uma média por pessoa com 

o uso de água diária, por isso alertamos que a população tenha um consumo 

consciente.  

Participação 4: 

Sr. Pernina – Morador. 

“Quanto a lei que rege sobre a taxa de pagamento de recolha dos resíduos, qual a 
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solução do acúmulo dos resíduos nas esquinas antes da coleta?” 

Resposta: 

Cada município tem a questão de particularidade até mesmo pela questão de 

eficiência da coleta, os pontos de acúmulo são necessários para conseguir cumprir 

os 90% dos pontos de atendimento. Mas realmente existe mesmo a questão dos 

vetores, mas pode-se pensar em uma solução adequada para tentar sanar esse 

problema. 

Participação 5: 

Sr. Pernina – Morador. 

“O município cobrar das empresas de limpeza fossa para o descarte correto.” 

Resposta: 

Dentro do plano diretor possui uma diretriz sobre esse assunto, e nossa orientação 

seria que na própria estação de tratamento de esgoto do município tenha um local 

para esses caminhões fazer essa descarga, passando por um tratamento preliminar. 

Participação 6: 

Sr. Pernina – Morador. 

“Quanto aos problemas de vazamento de esgoto.” 

Resposta: 

Nos quanto técnico fazemos uma leitura geral da problemática, porém a população 

é o principal agente fiscalizador, vamos estar entrando em contato com senhor para 

adquirir mais informações sobre e tentar montar uma ação quanto a essa questão. 

Participação 7: 

Sayuri Baez – Vereadora. 

“Quanto a questão de uma ação movida no Ministério Púbico sobre um vazamento 

de esgoto do presidio do município.” 

Resposta: 

Não me recordo de termos tido acesso a essa informação quanto a elaboração do 

plano, porém é muito valido para podermos ver se de alguma forma poderíamos 

atender essa problemática. 
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Participação 8: 

Sayuri Baez – Vereadora. 

“Com relação a lagoa maior, existe algum estudo para diagnosticar o aparecimento 

de algas?” 

Resposta: 

Acredito que esse problema pontual, está mais envolvido com o problema de 

poluição ambiental, temos ciência de que existe essa preocupação, e inclusive a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem planejado e executado ações para 

tentar resolver ou até sanar essa problemática. 

Participação 9: 

Flávio – Morador. 

Sugestão - “Explorar maios os meios digitais para divulgação de ações do PMSB, de 

forma criativa e acessível.” 

Resposta: 

Fizemos contato junto ao setor de comunicação da prefeitura e foi disponibilizado o 

acesso a esse conteúdo no canal e temos também uma via física na SEMEA 

(secretaria de meio ambiente), a disposição da população. 

Participação 10: 

Sayuri Baez – Vereadora. 

“Sobre o córrego Campo Triste, o que tem de planejamento (descarte irregular de 

resíduos)?” 

Resposta: 

Nesse caso poderia ser feita uma ação de educação ambiental com os moradores 

da região para capacitá-los sobre, e também disponibilizar uma limpeza corretiva. 

E principalmente uma proximidade dos órgãos fiscalizadores. 
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ENCERRAMENTO 

Após as contribuições dos participantes, a sessão foi encerrada as 10:30 horas. 

DAS PROVIDÊNCIAS PÓS AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

As participações realizadas serão analisadas. A documentação pertinente a esta au-

diência está disponibilizada no portal www.treslagoas.ms.gov.br e uma via física na 

Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio. 

Nada mais a tratar, foi finalizada a Audiência Pública, sendo a presente ata lavrada 

por mim, Jeane Reis Vicente, cuja lista presença com as assinaturas segue como 

parte integrante. 

 

  

http://www.treslagoas.ms.gov.br/r
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO II – CONTRIBUIÇÕES POR ESCRITO 
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ANEXO IV 

Fichas de contribuições durante o evento. 
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ANEXO V 

 
Respostas das contribuições durante o evento e via website. 
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Quadro com as respostas as contribuições realizadas no evento e via internet.  
COLABORAÇÃO: ATENDIMENTO 

Contribuições ao planejamento do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) 
Prezados, sugiro para este novo planejamento, a implantação 
de bocas de lobo ecológicas, que contenham caixas coletoras 
que facilite a limpeza periódica de lixos ali acumulados, com 
tampas de grade que impeçam o uso incorreto do bueiro. 
pessoas imprudentes que jogam lixos nas ruas e por muitas 
vezes diretamente nas bocas de lobo. perto do meu trabalho já 
jogaram até animal morto, era tempo de chuva e quando 
avisado a equipe de limpeza que vieram prontamente no 
primeiro horário disponível, a chuva já havia levado todo o lixo 
e o cadáver do animal, ou seja, o lixo vai para o meio ambiente. 
caixas ecológicas já existem em vários municípios, assim como 
também as lixeiras de coletas seletivas, coletivas, instaladas 
em pontos de coleta pública no subterrâneo, onde são 
colocados os lixos em lixeiras identificadas e classificadas, 
desta forma economiza o tempo da coleta, economia no 
combustível, diminuindo os acidentes de trabalho com os 
coletores durante a coleta, sanando o contato dos animais de 
rua com esses dejetos, pois, muito lixo é rasgado e 
esparramado nas rua e terrenos baldios, pelos animais 
abandonados ou até os animais silvestres em regiões da 
periferia ou próximas as matas. em nosso município é comum 
ver lobinhos e vários animais em lixeiras coletivas abertas. em 
minas gerais e paraná existem muitos projetos em execução de 
excelência. temos um lindo município, nossa cidade das águas, 
devemos proteger nosso meio ambiente, além do que uma 
cidade limpa e organizada, traz evolução cultural e educativa, 
mais qualidade de vida, diminuição de todos os tipos de 
doenças, principalmente as sazonais como a dengue e 
leishmaniose, menos queimadas. 

TOMO IV – SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

• Incluído no produto no Programa 13, Meta 60, Ação 
60.1; 

• Incluído no tópico 6.4.4, relacionado aos Aspectos 
Operacionais e Especificações Mínimas a serem 
adotadas, presente no capítulo das Prospectivas e 
Diretrizes Técnicas para o SDU. 

Projetos Sociais 
Elaboração e/ou Fomentação de Projetos Sociais que visem 
dar palestras, dinâmicas em grupo, visitas em dias de campo 
em parques de preservação ambiental e distribuição de 
materiais informativos (placas, panfletos, adesivos entre 
outros...), sobre a preservação do meio ambiente e reciclagem 
de resíduos gerados no dia a dia, implantado bosques de 
plantas nativas nas áreas verdes e pomares de frutíferas com 
placas instrutivas e lixeiras ecológicas, evitando assim a 
poluição e melhorando a qualidade de vida do meio onde 
vivemos. 

O PMSB contempla um programa no Tomo I – Aspectos 
Institucionais, Gerenciais e Legais que incorpora ações 
para a Educação Ambiental voltada ao Saneamento 
Básico, bem como a ação de promover visitas guiadas 
como os alunos pelas infraestruturas que compõe os 
sistemas do saneamento básico (Tomo I - Programa 5 e 
ação 17.9). 

Minuta de Lei de Revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico 
Gostaria de saber mais sobre as metas de redução de perdas 
da SANESUL, porque aumentou e não foi criado um programa 
de eficiência na redução de perdas. Qual a memória de cálculo 
do custo das perdas no m³ de água que chega no hidrante para 
a população de Três Lagoas/MS? 

Em resposta às suas contribuições, esclareço que no 
Produto Diagnóstico Situacional - Tomo II: Sistema de 
Abastecimento de Água, na página 123, são apresentados 
os índices de perdas de água para o município de Três 
Lagoas no período de 2011 a 2019, que variou em 19,09% 
a 34,06%. Já na página 125, do mesmo produto, apresenta 
as perdas diárias por ligação que, em média, está em 
189,60 L/ligação.dia, enquanto a previsão contratual era de 
uma perda diária de 147,95 L/ligação.dia.  
O aumento na meta que se refere, é em relação ao 
aumento da meta contratual. Na revisão do contrato, 
conforme abordado na página 160, a meta contratual para 
"índice de perda de água" era de 147,95 L/ligação.dia até 
2018 e no Primeiro Termo de Revisão Contratual, já para o 
período de 2018 a 2020 foi de 212,00 L/ligação.dia. 
As metas relacionadas com índice de perdas do PMSB 
estão no Produto Planejamento - Tomo II: Sistema de 
Abastecimento de Água, denominado Programa 7 - 
Controle de perdas e de desperdícios de água alinhado à 
educação ambiental, em que prevê a redução menor que 
25% até 2038. Para a efetivação dessas metas do PMSB 
deve-se avaliar e validar esses índices na revisão 
contratual junto a empresa de saneamento, deixaremos 
uma ação mais clara referente a isso no Produto 
Planejamento - Tomo I: Aspectos Institucionais, Gerenciais 
e Legais.   

Sobre o consumo de água  
Foi apresentado que há uma média de 218 lt/hab.dia, bem 
acima do estimado ou tolerável, que seria de 155 lt.  
Este número é por residência (família) ou por pessoa? Que 
levantou esse dado e como foi levantado?  

Tomo II – Sistema de abastecimento de água. Os valores 
questionados são estimativas propostas para os cenários 
tendencial (218,14 L/hab.dia) e desejável (155 L/hab.dia) 
no final do horizonte (2042). Trata de valores por pessoa, 
estimados a partir dos dados de consumo da água por 
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COLABORAÇÃO: ATENDIMENTO 

O consumo consciente pode ser aplicado junto à 
concessionário de água?  

número de habitantes que para 2020 era de 
174,50 L/hab.dia.  

Sobre a questão do esgoto a céu aberto do Presídio. O 
Governo do Estado não se responsabiliza e o município, faz o 
que? Temos uma ação no MP desde 2018. Como fica essa 
situação, o que a Prefeitura pode fazer?  

Tomo III – Sistema de esgotamento sanitário. Deve 
fiscalizar e exigir a implantação de solução individual 
adequada e outras formas de tratamentos para 
empreendimentos e construções não atendidas pela rede 
coletora, conforme diretrizes expostas no item 6.3.1. (pág. 
258). Alteração da Meta 46 – Readequar as soluções 
individuais e outras formas de tratamento de esgotamento 
sanitário implantadas na sede urbana (em bairros e 
empreendimentos não atendidos pela rede coletora de 
esgoto sanitário), distritos e áreas rurais.  

Lagoa Maior, nunca ouve tantas algas! Já foram feitos estudos 
para diagnosticar o problema?  
Lembrando que algas se alimentam de poluição e o que está 
sendo feito?  

TOMO IV – SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

• Incluída nova Ação no Programa 15, Meta 67, Ação 
67.3; 

(1) que o município cobre das empresas limpa fossa pelo 
descarte no local correto.  
(2) que a Sanesul reveja quanto as elevatórias vários bairros 
com problemas de esgotos vazando nas ruas. 

Tomo III – Sistema de esgotamento sanitário. O PMSB 
possui uma Meta 49 que trata da regularização dos 
serviços de limpeza de fossas, que inclui a fiscalização e o 
monitoramento dos empreendimentos. Todas as ações 
relacionadas ao controle operacional do sistema de 
esgotamento sanitário que evita ou minimiza dos eventos 
nos serviços de esgotamento sanitário estão previstas no 
Programa 10. 

Sugestão: explorar meios digitais para divulgação de ações do 
PMSB, de forma criativa e acessível.  

Os produtos do PMSB estão disponíveis para acesso da 
população três-lagoense pelo website da Prefeitura 
Municipal. 
http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/  

Sobre o Campo Triste? O que tem de planejamento? Descarte 
irregular, mal cheiro contaminando todo solo. A população sofre 
muito e até hoje não se fala nada 

Localidade Campo Triste (Assentamento Paulistinha) está 
próxima a uma lixeira rural disponibilidade pelo serviço de 
coleta convencional e distante 5,8 km do assentamento. 
Assim, complementou ação 74.4 para priorizar, conforme a 
viabilidade econômica, a implantação de uma lixeira rural e 
atendimento no assentamento.  

Manutenção preventiva – Bueiros entupidos – falta essa 
limpeza quando chove junta tudo água pluvial com lixo 
acumulado! Fator crítico – Precisa ser feito e fiscalizado.  

TOMO IV – SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
Já contemplado no Programa 12; Meta 56. A Ação 56.3 
propõe “Programar e realizar limpezas periódicas nos 
elementos de microdrenagem e macrodrenagem, realizar a 
remoção de resíduos sólidos e sedimentos arenosos que 
obstruem os dispositivos, bem como proceder o 
desassoreamento dos canais de drenagem da sede 
urbana. 
Ainda, conforme contribuição por meio da consulta pública, 
é proposto a instalação de bueiros inteligentes que facilitam 
a manutenção para remoção dos resíduos sólidos. 

 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/servico/downloadspmsb/


 

 



 

 

 


