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.

11.1

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

que foram desenvolvidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 de acordo com as
diretrizes da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

11.2

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
Em todo o mês de Janeiro e início do mês de fevereiro, as atividades se

concentraram basicamente na mobilização social dos eventos, foram enviadas para a
prefeitura as datas disponíveis para a apresentação e articuladas as metodologias para
atingir o maior número de pessoas possível.
Posterior à confirmação das datas, iniciaram os trabalhos de divulgação das reuniões
de apresentação preliminar do Produto D, estas se deram por meio de convites impressos e
digitais enviados por e-mail como é possível observar a seguir.
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Figura 123. Convite da reunião preliminar do Prognóstico em Caiapônia.

Figura 124. Convite da reunião preliminar do Prognóstico no povoado Planalto Verde.
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Figura 125. Convite da reunião preliminar do Prognóstico no povoado Boa Vista.

Outro método de divulgação, foram faixas confeccionadas com o intuito de atingir
todo o público de Caiapônia, no total foram feitas três faixas, como mostram as figuras
abaixo.

Figura 126. Faixa convidando a população de Caiapônia para a reunião do Prognóstico.
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Figura 127. Faixa convidando a população do povoado Boa Vista e Região para a reunião do Prognóstico.

Figura 128. Faixa convidando a população do povoado Planalto Verde e Região para a reunião do Prognóstico.

Também foram distribuídos folders, anúncios em carros de som e divulgação na rede
social whatsapp, onde foi criado um grupo em que estão presentes todos os representantes
dos comitês de coordenação, executivo, sociedade civil o analista da FUNASA responsável
por Caiapônia, a seguir são apresentadas algumas conversas do grupo dias antes da
reunião.
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Figura 129 Conversa no grupo no whatsApp do PMSB de Caiapônia.

Outra rede social utilizada foi a página no facebook do PMSB de Caiapônia, a partir
do dia 12 de fevereiro de 2016 foram divulgados os convites na página que atualmente
conta com 447 amigos, ampliando a abrangência da divulgação do evento.
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Figura 130. Convite da reunião do Produto D na zona urbana publicado na página do facebook de Caiapônia.

Figura 131. Convite da reunião do Produto D na zona rural publicado na página do facebook de Caiapônia.
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Figura 132. Convite da reunião do Produto D na zona rural publicado na página do facebook de Caiapônia.

11.3

REUNIÃO DE PROGNÓSTICO

11.3.1 OBJETIVOS


Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;



Levantamento de informações para complementar o Prognóstico.

11.3.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No dia 23 de fevereiro de 2016 às 14 horas, deu-se início à reunião de apresentação
do Prognóstico em caráter preliminar. A mesa de autoridades foi formada pelos seguintes
componentes:


Hainer Arruda Luz Amorim – Representante da Terra Consultoria;



Ronaldo Pezim- Vereador;



Edimilson Silva Nascimento – Gerente da SANEAGO;
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Iara Dalila Tavares Duarte – Secretária de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente;



João Batista Pereira – Gestor do departamento de Agricultura Familiar –
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;



Argemiro Rodrigues Santos Neto – Prefeito;



Bianca Cruvinel – Primeira Dama;



Luíz Fernando Sanches – Representante da FUNASA;



José Bernardes de Oliveira – Vereador;



João Cassimiro de Oliveira – Representante da SANEAGO de Caiapônia.

As autoridades presentes falaram sobre a importância do saneamento e
consequentemente do PMSB, além da importância e papel da população em cada etapa da
elaboração do mesmo, como mostra a figura abaixo.

Figura 133. Representante da FUNASA explanando sobre o PMSB.

Posterior a fala das autoridades ali presentes, a mesa foi desfeia e a palavra foi
passada para o representante da consultoria especializada, foram apresentados os
objetivos, metas e prioridades para as quatro vertentes do saneamento com base no
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