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Debate:
por moderador » Seg Dez 23, 2013 11:27 am

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto
a esta ação proposta?

Re: Debate:
por Júlio C ésar Teixeira » Sáb Jan 04, 2014 9:14 am

Para instituir e implementar, efetivamente, a Política e o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Juiz de Fora propõe-se a instituição de um Grupo de
Trabalho Interinstitucional de Acompanhamento da Implementação do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora - PSB/JF para acompanhar o
monitoramento, a avaliação, a implementação e a revisão do PSB/JF,
integrado por representantes do governo municipal e da sociedade civil, de
forma paritária. Sugere-se que cada órgão ou entidade seja representado por
um membro titular e um suplente.
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Alternativamente, caso seja criado, o Conselho Municipal de Saneamento de
Juiz de Fora deve desenvolver as atribuições acima listadas.
Portanto, propõe-se a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional de
Acompanhamento da Implementação do Plano Municipal de Saneamento
Básico de Juiz de Fora - PSB/JF OU do Conselho de Saneamento Básico.
Agora, caso não haja acompanhamento com reuniões regulares, infelizmente,
a Política e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora pode vir a
não sair do papel para se transformar em realidade.

Re: Debate:
por moderador » Ter Jan 07, 2014 3:15 am

Julio, a ideia de criar um grupo intersetorial na Prefeitura de Juiz de Fora com
os objetivos listado em seu comentário vem desde o Plano de Drenagem Parte I - Zona Norte, e foi incorporado pelo PSB/JF. Também está previsto na
nossa metodologia um Produto - de número 07 - que é justamente a
METODOLOGIAS E MECANISMOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PSB/JF. Neste
produto, que será entregue até 31/01/2014, isto tudo ficará mais evidenciado.
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Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Ter Jan 07, 2014 10:22 am

No período de 1970 a 1986, vigorou no país o Plano Nacional de Saneamento
– PLANASA com algumas características como, por exemplo, houve uma
ampliação expressiva da cobertura populacional por serviços de
abastecimento e tratamento de água para consumo humano em populações
urbanas, e os investimentos em saneamento levavam em conta a capacidade
de pagamento dos municípios e excluía a situação de saúde pública das
diferentes localidades.

Julio Cesar Teixeira
Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan
02, 2014 8:14 pm

O PLANASA por falta de mecanismos de participação acabou descontinuado
em nível federal. Se um Plano não for absorvido pela sociedade, dificilmente
ele terá continuidade no tempo. A experiência da Prefeitura de Juiz de Fora
com a deficiente implantação do Plano Diretor de 2000 (Lei 9.811, de 2000)
deve ser objeto de reflexão. Parece-me ser uma experiência que não vale
repetir.

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Sáb Jan 11, 2014 10:05 am

Mais uma sugestão para a Política Municipal de Saneamento Básico:
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Manter a Cesama e o Demlurb como órgãos públicos municipais,
respectivamente, empresa e autarquia municipais.
**Sou contrário:
1. a concessão destes serviços à iniciativa privada; ou
2. a eventual incorporação do serviço de água e esgotos de Juiz de Fora à
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.
**Não sou contrário:
1. as parcerias público-privadas, desde que sob controle do município;
2. a contratação de empresas privadas para atividades complementares,
como o atual tratamento dos resíduos sólidos realizado por uma empresa
privada.
A Cesama e o Demlurb têm um longo histórico de bons serviços prestados à
comunidade do município, que deve ser reconhecido. Como cidadão, faço o
reconhecimento por escrito.

Re: Debate:
por moderador » Sex Jan 17, 2014 3:47 pm

O Plano de Saneamento Básico ora em fase conclusiva não esgota o tema.
Esperamos que seja o início de uma nova fase - um marco para a cidade no
setor de saneamento básico. Creio que conseguimos avançar muito, mas, há
muito a fazer e decidir. No desenvolvimento desta Ação A101 eu entendo que
muitas decisões importantes a cidade precisará fazer. São temas as vezes
polêmicos, conflituosos ou de difícil conclusão. Veja abaixo alguns pontos,
dentre outros, que eu julgo importante discutirmos na instituição da Política
de Saneamento Básico de JF:
01 - Como assegurar um processo dinâmico e contínuo de planejamento do
Saneamento Básico - integrado ao Plano Diretor?
02 – Como organizar a prestação dos serviços de Saneamento Básico?
Cesama / Demlurb / Órgão de Drenagem OU um ente que se responsabilize
pelos quatro componentes do saneamento básico OU AINDA a prestação de
serviços pela iniciativa privada ou empresa do estado? Quanto vale a
Cesama?
03 - Qual a melhor forma de regulação para a municipalidade?
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04 - Como assegurar o efetivo, eficiente e eficaz CONTROLE SOCIAL no
saneamento básico da cidade?
05 – Como viabilizar economicamente a prestação dos serviços de Drenagem
Urbana?
06 – Como viabilizar recursos para a universalização dos serviços? Teremos
fôlego para implementar as 89 ações propostas?
07 – Como implementar (ou fortalecer) o Programa Vigiáguas?
08 - Como formalizar a aprovação do PSB/JF - Decreto do Executivo ou Lei
Municipal?
09 - Como viabilizar e implementar o Conselho Municipal de Saneamento de
Juiz de Fora?
10 - Vamos criar um Fundo Municipal de Saneamento? Como? Quando? Quais
características?
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