Figura 94. Representante da Terra Estudos e Projetos
Ambientais - Giovani Moraes Toledo.

Figura 95. Representante do NICT/FUNASA - Luiz
Fernando Sanches.

Figura 96. Representante da Uni -RV - Profº Zaqueu
Henrique de Souza.

Figura 97. Secretária de Meio Ambiente - Iara Dalila
Tavares Duarte.

Figura 98. Aluna da Uni -RV fazendo pergunta para os
palestrantes.

Figura 99. Palestrante respondendo aos
questionamentos.

A finalização das atividades realizadas em Caiapônia consistiu em uma reunião com
o secretário de agricultura familiar (João Batista Pereira) e entrevista na rádio Serra Azul,
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com o intuito de divulgação dos trabalhos realizados no processo de elaboração do PMSB
do município. Foi realizado também um levantamento de campo no povoado e Mineradoras,
assim como a comprovação da ampliação da rede de esgoto, algumas dessas atividades
estão apresentadas nas Figura 100 e Figura 101.

Figura 100. Representantes da Terra Estudos e
Projetos Ambientais em reunião com Secretário de
Agricultura Familiar.

Figura 101. Mineradora de calcário Caiapônia.

4 CONCLUSÃO
As atividades previstas para o mês de março e abril foram realizadas com sucesso,
visto serem atendidos quase todos os objetivos para os meses de março e abril. Atualmente
se encontra em fase de elaboração o Produto C, juntamente com o Produto D, com as
informações obtidas no município, se pode chegar a um PMSB mais completo e com
informações confiáveis.
Objetivando assegurar informações de qualidade referente às vertentes de água e
esgoto, foi solicitado via ofício e protocolizado na Sede da SANEAGO situada em Goiânia,
na Avenida Fued José Sebba, 1245. Jardim Goiás (ANEXO II). Em relação às demais
vertentes, também foi entregue a prefeitura de Caiapônia um ofício solicitando dados
(ANEXO III).
Em suma, após a finalização do produto C, será enviada a versão preliminar para
que o comitê de coordenação faça suas considerações e será marcada a Conferência de
apresentação do referido produto, onde serão recolhidas as informações ligadas a
percepção da sociedade para então ser protocolizado na FUNASA.
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5 ANEXOS
ANEXO I – LISTA PRESENÇA – MESA REDONDA (UNIRV)
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ANEXO II – OFÍCIO PMSB 001/2015 – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES (SANEAGO)
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