6 RELATÓRIO MENSAL – MAIO E JUNHO DE 2015
O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.°003/2014 Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de
Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.
A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei n°

11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da
Saúde - FUNASA.

6.1

OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades

que foram desenvolvidas nos meses de maio e junho de 2015, de acordo com as diretrizes
da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

6.2

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
Após elaboração de check lists resultantes de uma avaliação dos dados faltantes do

município, no mês de março e abril, foram coletados alguns dados na prefeitura de
Caiapônia e principalmente em sites relacionados ao Saneamento Básico, estão entre eles:


http://www.snis.gov.br/;



http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php;



http://www.imb.go.gov.br/



http://www.cempre.org.br/;



http://www.abrelpe.org.br/;



http://www.saneago.com.br/site/.

Conforme dito no relatório anterior, foi protocolizado na sede da SANEAGO junto a
Gerência de Estudos Econômicos e Planos de Saneamento, um ofício de número 915/2015,
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com o intuito de coletar informações referentes ao abastecimento de água e esgotamento
sanitário, até o dia 30 de junho não foi obtido retorno.
Também foi protocolizado na prefeitura de Caiapônia junto a Secretaria de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente o ofício de número 001/2015, onde foram solicitados dados
referentes à vertente de drenagem e resíduos sólidos, tais solicitações não foram atendidas
até o momento.
Apesar da falta de alguns dados, em campo, foram levantados bastantes dados em
relação às quatro vertentes, dando subsídio para apresentação preliminar do Diagnóstico
Técnico Participativo. Nesse contexto, foi acordado com a Secretaria de Saúde,
Saneamento e Meio Ambiente uma data para as primeiras reuniões públicas. As figuras a
seguir apresentam com maiores detalhes.

Figura 102. E-mail solicitando uma data para a reunião pública.
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Figura 103 – Resposta de confirmação da data proposta.

Apesar de a data estar marcada com a Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente, por uma questão de logística, decidiu-se por bem cancelar a reunião dos dias 14,
15 e 16 de julho. Isto ocorreu devido a uma conversa com os membros dos Comitês de
coordenação e execução, pois segundo eles, além da época de férias não ser viável para a
mobilização social (pois muitas pessoas viajam nessa época), os alunos do curso de
Engenharia Ambiental estariam de férias.
Como a presença da população de uma forma geral e dos alunos de Engenharia
Ambiental é decidiu-se que os trabalhos iriam seguir e assim que fosse disponibilizada a
melhor data pela prefeitura, as reuniões seriam marcadas.

7 CONCLUSÃO
As atividades previstas para o maio e junho foram parcialmente realizadas, já que as
reuniões não ocorreram dentro do previsto, apesar disso, esta foi a melhor decisão, pois
para a efetividade de um Diagnóstico Técnico Participativo, é necessário como o nome já
fala a participação popular.
Acredita-se que nos próximos meses serão obtidos melhores resultados no que se
refere às respostas tanto da Prefeitura, quanto da SANEAGO, pois os tramites burocráticos
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foram realizados e a partir daí, depende dos mesmos dar um retorno a respeito das quatro
vertentes.
No momento, o Produto C encontra-se em fase de elaboração, à medida que
chegam dados da prefeitura, os mesmos são inseridos de forma a torna-lo o mais completo
possível e com informações confiáveis.
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8 RELATÓRIO MENSAL – JULHO E AGOSTO DE 2015
O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.°003/2014 Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de
Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.
A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei n°

11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da
Saúde - FUNASA.

8.1

OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades

que foram desenvolvidas nos meses de julho e agosto de 2015, de acordo com as diretrizes
da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

8.2

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
Nos meses de julho e agosto de 2015, as atividades se concentraram no

compilamento dos dados enviados pela SANEAGO em resposta ao ofício enviado pela
Terra Estudos e Projetos Ambientais.
A partir do final da primeira quinzena de julho, foram enviados gradativamente emails com dados referentes principalmente ao abastecimento de água de Caiapônia, entre
os dados enviados estavam:


Contrato de Concessão;



Receitas e despesas operacionais;



Faixas de consumo e volume faturado;



Informações sobre o povoado Planalto Verde;



Variáveis totalizadas;
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RASO de Água.

A figura a seguir apresenta um dos e-mails enviados pela Gerência de Estudos
Econômicos e Planos Municipais de Saneamento.

Figura 104 – E-mail da SANEAGO em resposta ao ofício nº915/2015.

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, foram enviadas poucas
informações, até o momento, nem o Relatório Técnico Operacional e nem o Relatório de
Análise da Situação Operacional foram enviados.
No que diz respeito aos dados solicitados à prefeitura de Caiapônia, até o momento
o ofício protocolizado não foi respondido na íntegra, apesar disso, a versão preliminar do
Diagnóstico está em estágio avançado, dependendo apenas destas informações e dos
questionários que serão aplicados com o auxílio dos agentes de saúde na data da reunião
pública.

4 CONCLUSÃO
As atividades previstas para os meses de julho e agosto foram realizadas de forma
parcial, já que não se obteve o quantitativo de dados necessários, contudo, os trabalhos
continuaram a ser desenvolvidos pela equipe multidisciplinar da empresa Terra Estudos e
Projetos Ambientais.
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Apesar da morosidade em atender as solicitações da empresa, acredita-se que nos
próximos meses serão obtidos melhores resultados no que se refere às respostas tanto da
Prefeitura, quanto da SANEAGO, pois os tramites burocráticos foram realizados e a partir
daí, depende dos mesmos dar um retorno a respeito das quatro vertentes.
No momento, o Produto C encontra-se em fase de elaboração, à medida que
chegam dados da prefeitura, os mesmos são inseridos de forma a torna-lo o mais completo
possível e com informações confiáveis. Nos próximos meses serão iniciadas as ações de
mobilização social com intuito de alcançar um número significativo de pessoas na reunião
do Diagnóstico.

9 RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015
O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.°003/2014 Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de
Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.
A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei n°

11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da
Saúde - FUNASA.

9.1

OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades

que foram desenvolvidas nos meses de setembro e outubro de 2015 de acordo com as
diretrizes da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

9.2

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No mês de Setembro, as atividades se concentraram basicamente na elaboração do

Produto C e desenvolvimento de estratégias de mobilização para as reuniões de
apresentação preliminar do Diagnóstico.
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A metodologia das mobilizações seguiu o Plano de Mobilização Social, foram
distribuídos convites impressos, enviados convites em formato digital na página do facebook
de Caiapônia, como ilustram as figuras a seguir.

Figura 105 - Convite para a reunião na sede de Caiapônia na página do facebook do PMSB de Caiapônia.

Figura 106 – Convite para a reunião no Planalto Verde na página do facebook do PMSB de Caiapônia.
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Figura 107. Convite para a reunião no povoado Boa Vista na página do facebook do PMSB de Caiapônia.

Além da divulgação na página do facebook, também houve divulgação no grupo do
whatsapp onde estão todos os componentes do Comitê de Coordenação e execução e
representantes do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da FUNASA, o objetivo foi
transformá-los em multiplicadores, divulgando as datas e horários das reuniões para o
máximo de pessoas possível.
Outro método de divulgação, foram faixas confeccionadas com o intuito de atingir
todo o público de Caiapônia, no total foram feitas três faixas. A figura abaixo mostra a faixa
fixada no povoado de Boa Vista.
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Figura 108. Faixa de divulgação da reunião no povoado Boa Vista.

No que se referem as demais faixas, as mesmas também foram enviadas a
prefeitura, porém quando a equipe chegou à sede de Caiapônia e no Povoado Planalto
verde, não foi possível encontra-las, segundo a Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente, ambas foram fixadas em pontos estratégicos, porém um dia antes da reunião,
caíram e não se pode incluí-las no registro fotográfico.
O comprovante de entrega das faixas para a prefeitura está ilustrado na figura
abaixo.
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Figura 109. Entrega de Serviço das 3 faixas para a prefeitura de Caiapônia.

9.3

REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO NA SEDE MUNICIPAL

9.3.1 OBJETIVOS


Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;



Levantamento de informações para complementar o Diagnóstico.

9.3.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No dia 06 de Outubro de 2015, a equipe da empresa Terra Estudos e Projetos
Ambientais concentraram-se em visitas técnicas na Estação de Tratamento de Água e
Estação de Tratamento de Esgoto, o objetivo foi verificar possíveis mudanças nos sistemas
para que a apresentação pudesse ser o mais compatível com a realidade do município.
A primeira visita foi na ETE, foi possível observar que não houve muitas mudanças
desde a última visita, duas das seis lagoas continuam desativadas, sendo uma anaeróbia
por falta de manutenção e uma das facultativas porque a tubulação de chegada cedeu
rasgando a manta de impermeabilização, fazendo com que o efluente infiltrasse por baixo
da mesma. As figuras a seguir apresentam mais detalhes sobre sua situação.
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Figura 110. Lagoa Anaeróbia B desativada.

Figura 111. Lagoa Facultativa 2 desativada.

A segunda visita ocorreu na ETA, onde se pode observar desde a captação até a
água tratada. Foi possível acompanhar a manutenção dos filtros, pois no dia da visita,
coincidiu de os técnicos estarem desenvolvendo este trabalho.

Figura 112. Vista geral da ETA.

Figura 113. Filtros passando por manutenção.

No período da tarde do dia 06 de outubro, deu-se início às atividades voltadas para a
apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo. A reunião iniciou-se às quatorze horas
no auditório da prefeitura de Caiapônia, conforme lista de presença e ATA, no total
compareceram 78 pessoas, estando entre estes membros da Universidade de Rio VerdeUNIRV, da Câmara de Vereadores, o Prefeito Argemiro e membros da sociedade civil em
geral (ANEXO).
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Figura 114. Slide inicial da apresentação.

Figura 115. Reunião de Diagnóstico.

Após a formação da mesa de autoridades, alguns de seus integrantes falaram sobre
o Plano Municipal de Saneamento de Caiapônia e logo se deu início à apresentação de fato,
posterior a explanação sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de
águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Caiapônia, as pessoas
presentes foram instigadas a participar com sua opinião a respeito de cada vertente.
A dinâmica realizada teve como objetivo extrair o máximo de informações dos
moradores de Caiapônia a respeito das quatro vertentes. Em resumo, foram fixadas em uma
parede branca do auditório, 1 papel Kraft para cada vertente, após a apresentação, os
representantes da Terra Consultoria abriram espaço para discussões sobre os eixos do
saneamento, começando por abastecimento de água e terminando com resíduos sólidos
(ATA em anexo).
A reunião atingiu o objetivo de captação dos dados para complementação do
Diagnóstico, a mesma foi divulgada na página do Facebook do Prefeito Argemiro como
mostra a figura a seguir.
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