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Do plano municipal de saneamento básico

A L ei nº
1 1 .44 5 ,
de
05.01.2007, define saneamento
básico como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento
de água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza
urbana e manejo de resíduos
sólidos; d) drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Atendendo preceitos emanados pelo Governo Federal, a
elaboração do Plano Municipal
de Saneamento Básico - Plamsab de nossa cidade encontrase em andamento. Possui três
fases distintas, distribuídas em
nove etapas: Fase I - Planejamento do Processo; Fase II Elaboração do Plamsab; Fase III
- Aprovação do Plamsab.
O Plamsab tem como objetivos a universalização do
saneamento básico, a integração de políticas, a cooperação
federativa, a melhoria da gestão de serviços de saneamen-

to e o controle social através
da discussão e implantação de
projeto que vise a operacionalização das ações de forma
participativa, para que se atenda os princípios da política federal de saneamento básico.
Durante a programação da
Conferência realizada na sede
acadêmica da Fidene/Unijui,no
dia 24 de junho, que marcou o
início das atividades de elaboração do Plansab, a Eng. Química da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Joice de Oliveira, apresentou ao público o Plano de Mobilização Social.
Todas as fases e etapas
previstas na elaboração do Plamsab são de suma importância, mas merece destaque o
Plano de Mobilização Social,
que prevê o envolvimento de
toda a comunidade ijuiense por
meio de conferências, reuniões
territoriais, encontros técnicos
e oficinas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente pretende, desta forma, fazer com que
a comunidade participe da definição das demandas referen-

tes ao saneamento básico.
A mobilização social é um dos
grandes desafios na construção
do Plamsab. A comunidade ijuiense não pode ficar indiferente
a este assunto. Precisa despertar para a importância de um
plano municipal de saneamento
básico bem elaborado, para a
melhoria da qualidade de vida e
até porque o tema envolve aspectos de saúde pública.
No período compreendido
entre os dias 12 e 22 deste mês,
foram realizadas reuniões com
a população dos bairros da cidade. Para o início do mês de agosto, estão previstas mais quatro
reuniões que serão realizadas
em distritos do município.
O momento de tratarmos
sobre o assunto saneamento
básico é este. Precisamos colaborar com o esforço empreendido pelo Poder Público, em
especial através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
para a construção de tão importante e complexo plano.
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