ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Julho/2019
Município: Guajará Mirim
Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê
executivo para a mobilização da população e diagnóstico do seneamento previamente à elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guajará Mirim, com assessoria da
equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de julho
de 2019. Cumprindo, desse modo, o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao
Produto J, e demonstrando o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos,
bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Após a Capacitação dos comitês foram realizadas diversas atividades de coleta de dados por
parte dos membros dos comitês de coordenação e executivo nos campos dos Estudos Sociais e da
Engenharia. Essas informações servirão de base mais atualizada para a execução do diagnóstico
técnico participativo. Conforme o combinado, os responsáveis por cada grupo de informações
entregaram os resultados de suas pesquisas ao vice coordenador do Comitê de Coordenação, Vander
Uilian de Souza Freitas, até o dia 05 de Julho de 2019, tendo este repassado estes dados via e-mail
para a equipe do Projeto Saber Viver.
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Tabela 1- Atividades de coleta de dados sociais e respectivos responsáveis
Atividades

Responsável

Local de Pesquisa

Descrição dos sistemas públicos e particulares de
saúde (UBS, CRAS, CREAS, hospitais, clínicas, etc.)

Carmens Frans

Secretarias de saúde municipal e
estadual, e de assistência social.

Descrição dos sistemas públicos e particulares de
educação (escolas, faculdades, creches,
universidades, etc.)

Samuel Duran

Secretaria municipal e estadual
de educação - SEMED/ SEDUC

Descrição dos sistemas públicos e particulares de
comunicação (rádio, tv, jornal, etc.)

Eliziana Caetano

Prefeitura

Descrição dos sistemas públicos de
segurança (delegacias, corpo de bombeiros, batalhão
de polícia etc.)

Maxsamara Leite

Polícia militar

Identificação e descrição da organização social da
comunidade

Edilson Ribeiro

Identificação e descrição da infraestrutura social da
comunidade (secretarias, conselhos, associações,
cooperativas, postos de saúde, igrejas, escolas,
associações, cemitérios, etc.)

Rodrigo e Wanda
Nogueira
(SEDAM)

Identificação e descrição da organização social da
comunidade (grupos sociais que compõem a
comunidade, como se reúnem, formas de expressão
social e cultural, tradições, usos e costumes, relação
desses usos e costumes com a percepção de saúde,
saneamento básico e meio ambiente)

Charleson
Sanchez

Descrição de práticas de saúde e saneamento
(abastecimento de água, esgotamento sanitário,
destinação do lixo e manejo das águas pluviais)

Francisco
Linhares,
Glauciane
Sanches, Lumara
Paiva

Secretaria municipal de saúde.
Secretaria municipal de
assistência social.
Secretaria municipal de obras.
Secretaria municipal de
saneamento básico.
SAAE, AEGEA e CAERD.

Descrição de práticas de saúde e saneamento
(projetos, atividades, programas, etc.)

Vander Uilian

Secretaria municipal de saúde.
Secretaria municipal de
assistência social.
Secretaria municipal de obras.
Secretaria municipal de
saneamento básico.
SAAE, AEGEA e CAERD.

SISPA.
Secretaria de assistência social.
Prefeitura.

SISPA.
Secretaria de assistência social.
Prefeitura.

Presidentes das associações de
bairros.
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Descrição dos indicadores de saúde (longevidade,
natalidade, mortalidade e fecundidade);

Sidney Dias

Secretaria municipal de saúde.

Levantamento de indicadores e dos fatores causais de
morbidade de doenças relacionadas com a falta de
saneamento básico, mais especificamente, as doenças
infecciosas e parasitárias;

Sidney Dias

Secretaria municipal de saúde.

Descrição do nível educacional da população, por
faixa etária;

Samuel Duran

Secretaria municipal de
educação.
Secretaria municipal de
assistência social.

Descrição dos indicadores de educação; avaliação da
capacidade do sistema educacional, formal e
informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade
de vida da comunidade e salubridade do município;

Samuel Duran

Secretaria municipal de
educação.
Secretaria municipal de
assistência social.

Identificação e avaliação do sistema de comunicação
local, as formas de comunicação próprias geradas no
interior do município e sua capacidade de difusão das
informações sobre o plano à população da área de
planejamento;

Maxsamara Leite

Prefeitura.
Presidentes de bairros...

Descrição dos indicadores de renda, pobreza e
desigualdade;

Sidney Dias

Secretaria municipal de
assistência social.

Porcentagem de renda apropriada por extrato da
população;

Sidney Dias

Secretaria municipal de
assistência social.

Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos;

Sidney Dias

Secretaria municipal de saúde.
Secretaria municipal de
assistência social.

Identificação das principais carências de
planejamento físico territorial que resultaram em
problemas evidentes de ocupação territorial
desordenada, parâmetros de uso e ocupação do solo,
definição das Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS;

Rodrigo e Wanda
Nogueira
(SEDAM)

Secretaria municipal de
assistência social.
Departamento de Estradas e
Rodovias.

Identificação da situação fundiária e eixos de
desenvolvimento da cidade e seus projetos de
parcelamento e/ ou urbanização;

Rodrigo e Wanda
(SEDAM)

INCRA
Secretaria de desenvolvimento
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Infraestrutura (energia elétrica, pavimentação,
transporte e habitação), e

Fábio Ferreira da
Silva

ENERGISA/ELETROBRÁS.
Secretaria municipal de obras.
Secretaria municipal de trânsito.
Prefeitura.

Figura 1- Visualização do e-mail do responsável pelos dados à Equipe do Projeto Saber Viver

No dia mesmo dia 05 de Julho de 2019, foi assinado o decreto nº 12.171/GAB-PREF/19,
que reformula os comitês de coordenação e executivos do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB). Tal decreto foi publicado no dia 08 de Julho de 2019, na página 71 do diário oficial da
Associação Rondoniense de Municípios de Rondônia (AROM).
No dia 16 de Julho de 2019, houve a primeira reunião dos comitês após a capacitação. Nessa
reunião foram aprovados o Produto B- Estratégias de Mobilização, Participação Social e
Comunicação e o Produto J do mês de Junho. A ata da reunião consta como anexo deste documento.
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Figura 2- Lista de presença da reunião dos comitês do dia 16 de julho de 2019

No dia 19 de Julho foi enviado para a Equipe do Projeto Saber Viver alguns dados de
cotações para a mobilização e comunicação para a etapa do diagnóstico.
Figura 3 E-mail do coordenador suplente do comitê de coordenação com dados orçamentários
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No dia 24 de julho recebemos a agenda de reuniões do diagnóstico por parte dos técnicos do
Projeto Saber Viver, conforme aprovada no Produto. Foi necessário fazer algumas alterações na
ordem das reuniões para que algumas comunidades tivessem melhor participação, mas, de modo
geral as datas o cronograma previsto (alterando apenas a ordem dos encontros em algumas
localidades). O calendário final foi aprovado pelo comitê executivo e enviado para a organização
da equipe no dia 25 de Julho, conforme consta no anexo II.
Figura 4 Email do Coordenador Suplente do Comitê de Coordenação confirmando as datas de reuniões
setorizadas

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após algumas semanas de atividades, percebemos que alguns membros dos comitês estão
exauridos com o excesso de atividades que solicitadas. Entretanto, com a proximidade da etapa do
diagnóstico técnico-participativo acreditamos que o grupo receberá uma nova injeção de ânimo. O
diálogo com a equipe técnica do Projeto Saber Viver é frequente, de modo que, mesmo com alguns
6

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

imprevistos que surgem no decorrer das atividades temos nos empenhado, de ambas as partes, em
realizar um serviço de qualidade e para apresentar produtos de boa qualidade para o órgão validador.
Guajará Mirim, 01 de Agosto de 2019.
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Augustinho Figueiredo de Araújo
Roberto dos Santos Silva

Titular
Suplente

ANEXOS
ANEXO I- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS COMITÊS DO DIA 16 DE
JULHO DE 2019
Data: 16 de julho de 2019
Horário: 15h
Local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Presentes: COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO - PMSB DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM.
1. Vander Uilian Freire de Souza, Suplente, Coordenador Geral;
2. Maxsamara Leite Silva, Secretária do PMSB;
3. Lumara Rayane Paiva, Suplente;
4. José Nascimento de Jesus Júnior, Suplente;
5. Dennis Vilaforte do Nascimento, Suplente;
6. Sidney Dias da Silva, Suplente;
7. Edilson Ribeiro de Moraes Filho, Suplente, Membro;
8. Aleide Fernandes da Silva, Técnica do IPREGUAM.
9. Glauciane S. da Silva, Suplente, Membro;
10. Laysa Emanueli P. Santos, Membro, Titular;

Assuntos tratados: Iniciando a reunião, aos 16 de julho de 2019, às 15 horas, nas dependências
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Guajará-Mirim, Rondônia, reuniram-se o
coordenador do Comitê de Coordenação, demais membros do Comitê, conforme lista de presença
anexa, para deliberar. Iniciada as primeiras considerações foram questionados sobre os processos
de esgotos sanitários, os quais foram também oficiados à CAERD, para o levantamento. O senhor
José, informou que o servidor da prefeitura Germano, detém alguns dados sobre os projetos de
esgotamento sanitário da cidade. Foi repassado aos presentes, pelo senhor Uilian, o relatório
mensal simplificado do andamento das atividades do PMSB. Ressaltou a necessidade de realização
de audiência pública para a apresentação e divulgação do PMSB. Iniciaram-se as discussões sobre
as sugestões feitas pelo Augusto, para a realização das apresentações dos setores. Foram levantadas
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as atividades a serem realizadas na audiência pública. Uilian, fez tentativas de ligar para o Augusto
em busca de mais detalhes de como se daria a audiência. Foram observadas algumas ausências de
componentes da equipe, mesmo assim, prosseguiu-se a assinatura do relatório. Uilian, sugeriu
então o prazo dos dias 03 de agosto de 2019, a serem executadas na sexta e nos sábados. A questão
foi levantada aos componentes, que propuseram a discutir posteriormente as sugestões. As
primeiras sugestões, foram no sentido de elencar entre as rádios existentes, os programas de maior
audiência para fazer a divulgação. Foi dada também uma sugestão para que fosse elaborada a
identificação, camisetas banners, crachás até para facilitar o acesso às residências. Discutiu-se qual
a metodologia a ser adotada para a coleta de dados, organização dos grupos de trabalho. Foi
apresentado o plano de trabalho confeccionado pelo Augusto informando a todos que estaria
incompleto. A mobilização seria feita no intuito de confirmação da coordenação do Projeto Saber
Viver, que será dada a ajuda de custo aos componentes a equipe. Foi entendido que a audiência
seria feita com o objetivo de explicar à sociedade sobre a realização do PMSB na cidade. Então,
começaram os preparativos. A sugestão foi dada como não sendo muito viável, levantamento de
custos, é necessário. Houve a concordância de todos. Laiza sugestionou a divulgação massiva pelas
redes sociais. Por telefone, Augusto disse que poderia ser adiada a audiência pública, pela
inviabilidade das datas. Esclareceu que o diagnóstico se daria de modo técnico-participativo,
dentro da comunidade, por amostragem, pois já detém os dados para embasar a pesquisa. O Comitê
fará o pedido das informações ao Projeto Saber Viver. Foi dada a sugestão de audiência, no dia 08
de agosto de 2019, com previsão de início dos trabalhos 15 dias depois, no dia 23 de agosto de
2019, começariam os trabalhos de campo. Mais uma sugestão ainda, pela secretária Maxsamara,
a confecção de cronograma de reuniões setoriais, para conscientização dos bairros. O esquema da
reunião, será definido com as pessoas do bairro, haverá visitação para confecção do primeiro
produto, as amostras serão produzidas pelo projeto, que será fornecida pelo IFRO. Laiza realizou
um resumo das etapas e demonstrou aos participantes, que foi finalmente entendido por todos. Foi
definido solicitar a cópia do material produzido pelos chefes de setores para a execução dos demais
trabalhos.
Horário de término: 16h59min
Homologação: O Sr. Coordenador (Suplente), certo de ter tratado devidamente os assuntos
inerentes com os presentes, agradeceu a presença e disponibilidade de todos e deu por encerrada a
reunião. E esta ata foi lavrada por mim, Maxsamara Leite Silva em 02(duas) páginas, foi impressa
e assinada em duas vias de igual teor e forma, assinada conforme lista de presença
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ANEXO II- CALENDÁRIO FINAL DE REUNIÕES SETORIZADAS- CONFORME
APROVAÇÃO DOS COMITÊS NO DIA 29 DE JULHO DE 2019.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM
DATA: 20/08/2019
HORÁRIO: 17h

SETOR 1: Cristo Rei, Triângulo, São José e Centro
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO TRIÂNGULO
DATA: 13/08/2019
HORÁRIO: 19h

SETOR 2: Serraria, Tamandaré e Santo Antônio
LOCAL: EEEFM Paul Harrys
DATA: 14/08/2019
HORÁRIO: 19h

SETOR 3: Fátima, Dez de Abril, Santa Luzia, Liberdade e Caetano
LOCAL: Auditório da EEEFM Alkindar Brasil de Arouca ou na Igreja Batista da Liberdade
DATA: 07/08/2019
HORÁRIO: 19h

SETOR 4: Planalto, Próspero, Jardim das Esmeraldas, Setor Industrial, Ramal Sol Sol.
LOCAL: E.M.E.I.E.F. Prof.ª Maria Liberty de Freitas ou Centro Despertar da Criança e do
adolescente
DATA: 21/08/2019
HORÁRIO: 10h
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SETOR 5: Núcleo do Iata, Primeira Linha do Iata, Segunda Linha do Iata, Terceira Linha
do Iata, Quarta Linha do Iata, Quinta Linha do Iata, Sexta Linha do Iata, Sétima Linha do
Iata, Bananeira, Ramal Boa Vista e pequenas aglomerações populacionais dispostas no
lado direito da BR-425
LOCAL: E.E.E.F. Presidente Eurico Gaspar Dutra
DATA: 18/08/2019
HORÁRIO: 10h

SETOR 6: Distrito de Surpresa
LOCAL: E.M.E.I.E.F. São Judas Tadeu- Surpresa
DATA: 16/08/2019
HORÁRIO: 18h

SETOR 7: Chácara Planalto, Colônia da Comara, Colônia do Aeroporto, Colônia do
Palheta, Colônia Samaúma, Colônia Santa Terezinha, Ramal do Aeroporto, Ramal Olho
D’ Água, Colônia São Domingos, Colônia de São Sebastião
LOCAL: Associação da Comara
DATA: 13/08/2019
HORÁRIO: 19h

SETOR 8: Ramal Bom Sossego, Cemape, Cemape II, Oitava Linha do Iata, Nona Linha do
Iata, Décima Linha do Iata e pequenas aglomerações populacionais presentes no Km 22 da
sétima linha
LOCAL: Sede Campestre ao lado da Igreja de Nossa Senhora das Graças (Bom Sossego)
DATA: 22/08/2019
HORÁRIO: 19h

SETOR 9: Projeto Cachoeirinha, Ramal do Bicho, Ramal do Macaco, Serra Grande, Serra
Verde e Cemape/Serrado
LOCAL: E.M.R.E.I.E.F. Teófilo Limão de Souza
DATA: 23/08/2019
HORÁRIO: 19h
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SETOR 10: Comunidade Ouro Preto, Comunidade Ouro Negro, Ramal do Seringueiro,
Ramal do Pompeu, Ramal do Brito (Rural), Ramal do Lopes, Ramal do Orlando e Ramal
do Pingão
LOCAL: Barracão do Pompeu- Ouro Preto
DATA: 25/08/2019
HORÁRIO: 11h

SETOR 11: Comunidade Margarida, Comunidade e Santa Izabel.
LOCAL: Barracão do Pompeu- Ouro Preto
DATA: 25/08/2019
HORÁRIO: 11h
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