PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO-AL
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa FUNDEPES

RELATÓRIO PARCIAL
DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Rio largo, 2018

01. Entidade Executora:
FUNDEPES – Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e
Pesquisa
02. Período de Referência:
21 de novembro de 2017 a 11 de janeiro de 2018
03. Local:
Rio Largo e Maceió
04. Equipe Técnica:
Coordenação Geral
Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim – Engenheiro Civil
Equipe Técnica
Arthur Lira Estanislau Silva – Engenheiro Ambiental e Sanitarista
Iara Cristine Pequeno Lopes Vieira – Assistente Social
Marllus Gustavo Ferreira Passos das Neves – Engenheiro Civil
Rodolfo Vinícius de Aguiar Melo – Engenheiro Ambiental e Sanitarista
Estagiários de Engenharia Ambiental e Sanitária
Cayo Lopes Bezerra Chalegre
Isabela Cristina Lima de Menezes
Thainá Lessa Cavalcante

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .............................................................................................. 4
Reuniões externas ............................................................................................. 5
Reuniões internas .............................................................................................. 8
Visitas para reconhecimento territorial ............................................................. 10
Anexo I ............................................................................................................. 14
Anexo II ............................................................................................................ 17
Anexo III ........................................................................................................... 19
Anexo IV ........................................................................................................... 21
Anexo V ............................................................................................................ 27

4

APRESENTAÇÃO
Este relatório parcial tem como objetivo apresentar as principais
atividades desenvolvidas pela Fundepes por meio de sua Equipe Técnica e
membros dos Comitês Executivo e de Coordenação do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Rio Largo (PMSB-Rio Largo).
A apresentação dessas ações em forma de relatório também busca
atender à demanda do Termo de Referência inicialmente proposto,
possibilitando aos gestores do município ter acesso a todas as dimensões do
desenvolvimento das atividades pela Equipe Técnica.
O relatório terá um resumo dos principais momentos ocorridos durante o
período de 21 de novembro de 2017 a 11 de janeiro de 2018, abordando as
reuniões internas e externas da equipe, e relato do reconhecimento territorial,
acompanhado do cronograma das próximas atividades.
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Reuniões externas
No dia 29 de novembro de 2017 foi realizada a primeira reunião da equipe
técnica com os representantes do governo e entidades do município de Rio
Largo (Figura 1). Na reunião se fizeram presentes representantes das
Secretarias Municipais do Meio Ambiente, de Governo e de Infraestrutura, além
de representantes da Procuradoria Geral do Município de Rio Largo, Casal e
Câmara dos Vereadores. Durante o encontro, o representante e coordenador da
equipe técnica da Fundepes, professor Dr. Eduardo Lucena, apresentou o
cronograma de atividades e os membros da equipe. Em seguida, o cronograma
foi debatido entre os representantes, de forma a viabilizar tecnicamente a
execução das atividades propostas, além da participação de todos os
representantes nos próximos encontros.
Figura 1: Primeira Reunião entre a equipe técnica do PMSB-Rio Largo, representantes do
governo e entidades ligadas ao município de Rio Largo.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Largo.

Em 06 de dezembro de 2017 foi realizada na sede da Secretaria Municipal
de Assistência Social uma reunião com os representantes das associações
comunitárias inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (Figura 2).
Estiveram presentes na referida reunião representantes da Secretaria Municipal
de Assistência, das associações e do referido conselho.
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A reunião foi conduzida pela Assistente Social do PMSB-Rio Largo, Iara
Cristine, onde foi apresentada a proposta do PMSB para este município, bem
como os objetivos do Plano de Mobilização Social e o papel das associações
neste processo.
Figura 2: Reunião realizada com representantes das associações comunitárias e da Secretaria
e Conselho Municipais de Assistência Social de Rio Largo.

Também em dezembro, a equipe técnica executora do PMSB-Rio Largo
se fez presente no segundo encontro de capacitação interna da equipe
responsável pela revisão do plano diretor do município. Essa reunião aconteceu
do dia 12 de dezembro de 2017, na câmera de vereadores de Rio Largo, onde o
coordenador do PMSB, Eduardo Lucena, teve a oportunidade de falar sobre o
plano municipal de saneamento básico (Figura 3).
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Figura 3: Participação da equipe técnica do PMSB-Rio Largo na segunda capacitação interna
da equipe responsável pela revisão do plano diretor do município.

No Anexo I são apresentadas as listas de presença das reuniões externas.
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Reuniões internas
No dia 12 de dezembro de 2017, no Centro de Tecnologia - CTEC/UFAL,
ocorreu a primeira reunião interna da equipe técnica do PMSB-Rio Largo (Figura
4). Pautada pela discussão do calendário de atividades do PMSB; definição e
entrega dos produtos e definição do planejamento estratégico para a elaboração
da minuta do Plano de Mobilização Social. Conforme Anexo II, todos os membros
da equipe se fizeram presentes.
Figura 4: Primeira reunião interna da equipe técnica executora do PMSB-Rio Largo.

No dia 11 de janeiro de 2018 a equipe técnica se reuniu novamente, no
CTEC/UFAL, para a realização da segunda reunião interna, conforme Figura 5.
O encontro foi pautado pelo feedback das visitas a campo para reconhecimento
territorial; potenciais localidades para realização das oficinas; material
necessário para divulgação das oficinas; e, por fim, definições de prazos e
próximas demandas, conforme ata presente no Anexo III.
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Figura 5: Segunda reunião interna da equipe técnica executora do PMSB-Rio Largo.
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Visitas para reconhecimento territorial
Entre os dias 03 e 05 de janeiro de 2018 a equipe técnica realizou visitas
ao município com o intuito de realizar o reconhecimento territorial para efeito da
elaboração e proposição do Plano de Mobilização Social. Baseando-se na
setorização (Figura 6) previamente definida pelo grupo de trabalho, nos três dias
foram visitadas regiões dos quatro setores.
Figura 6: Setorização de mobilização do município de Rio Largo.

Fonte: Elaborada pela equipe técnica do PMSB-Rio Largo.

O grupo observou e conversou com as comunidades sobre as condições
de abastecimento de água, esgoto, descarte e coleta de resíduos sólidos, e
drenagem. Buscou-se conhecer os aspectos e problemas existentes no
município referentes às áreas do saneamento, além de identificar referências de
lideranças locais e organizações sociais, e, com isso, possíveis locais para
desenvolvimento de atividades com a população. Durante o levantamento foi
elaborado um acervo fotográfico, a ser apresentado no PMS, para representação
inicial das comunidades, e realizada coleta de dados geográficos com o auxílio
do equipamento GPS Garmin Montana 680. Algumas fotos do acervo se
encontram no Anexo IV.
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A Tabela 1 apresenta as regiões visitadas por dia. No total, foram visitadas
19 áreas, entre bairros e conjuntos, além das duas usinas localizadas nos limites
do município. O grupo também esteve na Vigilância Sanitária e Secretaria de
Saúde de Rio Largo para coletar informações junto a esses órgãos.
Tabela 1: Locais visitados por dia pelo grupo do PMSB-Rio Largo.

Dia

Local
Utinga Leão

Setor
1

Complexo Brasil Novo
Conjunto Parque dos
Eucaliptos
Dia 1

Loteamento Campo dos
Palmares

4

Tabuleiro do Pinto
Residencial Antônio Lins
Residencial Jarbas Oiticica

2

Conjunto Tavares Granja
Conjunto José Carlos
Conjunto Barnabé 1
Conjunto Barnabé 2
Conjunto Demorisvaldo
Dia 2

Vila Destilaria

2

Conjunto Teotônio
Loteamento Vila Rica
Conjunto Betel
Conjunto Vila Marília
Usina Santa Clotilde

1

Gustavo Paiva
Dia 3

Centro
Lourenço de Albuquerque

3

Vigilância Sanitária
Secretaria de Saúde

Nas visitas foram relatados pelas comunidades diversos problemas
relacionados ao abastecimento de água, mesmo em regiões que possuem
abastecimento próprio. Em algumas comunidades, para suprir o déficit do
abastecimento público, foram encontradas instalações de poços particulares de
captação, que fornecem água para as comunidades a partir da cobrança de
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taxas. Além do déficit no abastecimento, também houve reclamações sobre a
qualidade da água e em poucas áreas foi identificado tratamento prévio a
distribuição.
Foi identificado que a destinação de esgoto também se encontra
deficiente, sendo observado diversos lançamentos irregulares em galerias de
águas pluviais, córregos, ou mesmo na rua. A coleta de lixo foi o único ponto não
abordado pela população como problemático, com coletas acontecendo
regularmente duas ou três vezes por semana a depender da região, ainda sim,
foram encontrados vários pontos de descarte e queima de lixo na rua. A
apresenta algumas informações preliminares sobre abastecimento e esgoto,
obtidas durante as visitas.
Tabela 2: Resumo de informações sobre abastecimento e esgoto obtidas nas visitas a campo.

Abastecimento
Bairro/
Conjunto

Esgoto

Casal Poço Nascente Cloração ETA Casal

Santa
Clotilde

Rede
Fossa ETE
coletora

x

Conj. Antônio
Lins

x

Conj. Jarbas
Oiticica

x

Conj.
Tavares
Granja

x

Conj. José
Carlos

x

Conj.
Barnabé 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Conj.
Demorisvaldo

x
x

Vila Destilaria

x

Conj.
Teotônio

x

Lotm. Vila
Rica

x

Conj. Betel

x

Conj. Vila
Marília

x

x
x

x

x
x
x

x
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Gustavo
Paiva

x

Centro

x

Lourenço de
Albuquerque

x

x

x

Utinga Leão
Complexo
Brasil Novo

x
x

x

x

x

x

Conj. Parque
dos
Eucaliptos

x

Lot. Campo
dos
Palmares

x

x

x

x

Tabuleiro do
Pinto

x

x

x

Na Vigilância Sanitária (Figura 7) foi informado que o laboratório LASEM
realiza a coleta e análise da água dos poços do município, e que os resíduos
hospitalares são coletados por uma empresa especializada, a Serquip. Também
foi apontado que os maiores problemas com abastecimento, atualmente, são
relatados nos conjuntos habitacionais. Já na Secretaria de Saúde de Rio Largo
foram obtidas informações sobre as 22 Unidades Básicas de Saúde e dados de
doenças de veiculação hídrica, fornecidos pela Coordenação de Vigilância
Epidemiológica desse órgão.
Figura 7: Obtenção de informações junto à Vigilância Sanitária.
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Anexo I
Lista de Frequência das reuniões externas
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Anexo II
Ata da 1ª reunião interna do grupo de trabalho do PMSB-Rio Largo, ocorrida no
dia 12/12/2017, às 10:00 horas, na sala multiuso do PPGRHS, CTEC/UFAL,
Cidade Universitária.
PARTICIPANTES:
Coordenador: Eduardo Lucena Cavalcante Amorim
Membros: Marllus Neves, Thainá Lessa, Cayo Lopes, Isabela Menezes, Iara,
Rodolfo, Arthur Stanislau.
PAUTA
1. Explanação
Proposta
PMSB

DELIBERAÇÕES
da
do Explicação dos produtos

Reunião dos líderes comunitários e Iara, assistente social.
2. Reunião com os
Foi apresentada a proposta inicial do plano, realizado o
líderes
levantamento das associações e acordado o apoio dos
comunitários
líderes nas futuras oficinas.
• Márcia e Claudio: Interlocutores entre o grupo e a
prefeitura. (o contato dela já foi repassado para o grupo);
• Revezamento da equipe para as visitas a campo, de
modo que todos participem;
• Dia 20/12, quinta feira, revisão da minuta;
• Dia 22/12, sexta feira, entrega da minuta do plano
3. Repasse
de
(dependo das visitas a campo essa semana o prazo pode
informações
e
ser alterado).
prazos
• Dia 13/12, quarta feira, primeira visita (diagnóstico dos
setores 4 e 3);
• Dia 14/12, diagnóstico do setor 3 e 2;
• Dia 15/12, diagnóstico do setor 1 (rural);
• Durante as visitas, analisar os locais estratégicos para
oficinas e demanda dos materiais (8 a 12 de janeiro);
Foi apresentado o calendário prévio do plano de ação:
• Desenvolvimento de tabelas de acordo com a setorização
e as associações onde serão realizadas as oficinas.
4. Plano
de
• Necessidade do levantamento dos canais de mobilização
Mobilização
• Foi apresentado o mapa de acesso ao município e a
possível setorização (usar a logo da FUNDEPS e
prefeitura);
• Criação e alimentação do acervo fotográfico.
• Trabalhar no cronograma de mobilização;
• Cayo, Isabela e Thainá levantamento da parte legal e
5. Outras
articulação do projeto, programa local de habitação,
Demandas
consorcio de resíduos, parceiros dos municípios,
organização do município (secretarias);
• Arthur e Rodolfo Criação dos mapas;
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• Lucena atualizar o plano de ação;
• Final de dezembro: realização do checklist;
• Em janeiro, confecção dos materiais de divulgação,
compilação do acervo de informações;
• Dia 19 e 26 de janeiro reunião audiência publica;
• Aproximadamente 3 oficinas (8 a12 de janeiro) e dois dias
em campo. Solicitar dois carros;
• Dia 02 a 09 agendar reunião interna para definição das
demandas de fevereiro.

Maceió-AL, 12 de dezembro de 2017
Isabela Cristina Lima de Menezes
Estagiária do PMSB-Rio Largo
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Anexo III
Ata da 2ª reunião interna do grupo de trabalho do PMSB-Rio Largo, ocorrida no
dia 11/01/2018, às 14h20, na sala multiuso do PPGRHS, CTEC/UFAL, Cidade
Universitária.
PARTICIPANTES:
Coordenador: Eduardo Lucena Cavalcante Amorim
Membros: Arthur Estanislau, Cayo Lopes, Iara Vieira, Isabela Menezes, Marllus
Neves, Rodolfo Melo, Thainá Lessa.
PAUTA
1. Material de escritório
para as oficinas

2. Material de divulgação

3. Oficinas

4. Minuta do Plano de
Mobilização Social

DELIBERAÇÕES
Eduardo informou que já fez a solicitação do
material necessário para as oficinas.
• 11/01: Solicitar início da confecção da
identidade visual pela gráfica - Isabela;
• 18/01: Elaboração dos textos das cartilhas de
mobilização social e folders por Iara;
• Iara definirá os locais que devem ser
solicitados à Prefeitura para colocar faixas.
• 15/01: Demandas para divulgação das oficinas
– Iara;
• Locais das oficinas – fase de diagnóstico (06):
o Conj. Jarbas Oiticica;
o Associação Comunitária do Conj. Parque
dos Eucaliptos (abrangendo o Lotm. Campo
dos Palmares);
o Região dos conjuntos Barnabé 1 e 2, José
Carlos, Tavares Granja, Demorisvaldo e
Teotônio Vilela;
o Associação Comunitária nova Aurora –
Tabuleiro do Pinto;
o Associação Comunitária do Centro;
o Utinga.
• Locais das oficinas – fase de prognóstico (04):
o Complexo Brasil Novo;
o Conj. Antônio Lins;
o Região que compreende a Vila Rica, Vila
Marília e Vila Betel;
o Lourenço de Albuquerque.
• 12/01: Compilação de informações referentes
ao PMS em arquivo único – Isabela;
• 15/01: Item sobre locais escolhidos para
oficinas e justificativa – Iara;
• Cayo ficará responsável pela elaboração de
todos os mapas para padronização:
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•
•
•
•
•
•
•
•

5. Outras demandas

•
•
•

o Atualizar o mapa de setorização, incluindo a
Utinga no setor 1 (rural);
o Elaborar o mapa com locais das oficinas e
abrangência.
Atualização do cronograma de atividades e
solicitação à Fundepes da logo e informações
sobre o contrato – Eduardo;
15/01: Texto sobre reconhecimento territorial
(descrição das visitas) e acervo fotográfico –
Isabela e Thainá;
15/01: Organização dos anexos do PMS –
Cayo, Isabela e Thainá;
18/01: Relatório parcial do PMS – Cayo,
Isabela e Thainá;
18/01: Demandas a serem solicitadas a
Cláudio (lista das Associações...) – Iara.
18/01: Finalização da minuta;
19/01 Revisão e envio da minuta – todos.
15/01: Demandas a serem solicitadas à Casal,
Prefeitura e outros responsáveis com base no
Termo de Referência – Arthur, Eduardo,
Marllus e Rodolfo;
Elaboração de padrão para listas de presença
e relatórios parciais – Eduardo;
Agendamento de visita ao antigo lixão e CTR
Pilar – Eduardo;
Ofício para Cláudio com as solicitações para
diagnóstico – Eduardo e Marllus.

Maceió-AL, 13 de janeiro de 2018
Thainá Lessa Cavalcante
Estagiária do PMSB-Rio Largo
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Anexo IV
Fotos do reconhecimento territorial

Comunidade pertencente à Usina Santa Clotilde

Comunidade pertencente à Utinga Leão
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Conjunto residencial Teotônio vilela

Conjunto Barnabé 2

23

Vila Betel

Conjunto Demorisvaldo

24

Centro

Bairro Gustavo Paiva

25

Bairro Brasil Novo

Conjunto residencial Parque dos Eucaliptos

26

Bairro Tabuleiro do Pinto

Vila Marília
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Anexo V
Cronograma de trabalho

MÊS

DATA

HORA

-

-

ATIVIDADES

LOCAIS

Assinatura do contrato;

PM Rio Largo

Início dos trabalhos.

FUNDEPES

1ª Reunião – Nivelamento/Encaminhamentos
Equipe técnica/Representantes Prefeitura
Nov/17

29

14h

Formação do GT

PM Rio Largo

Formação do Comitê de Coordenação
Formação do Comitê Executivo
Formalização do Ato Público – Portaria

30

9h

01

-

12

10h

Dez/17

Reunião Institucional – Equipe Técnica

FUNDEPES

Início da Elaboração do Plano de Mobilização Social,
coleta de dados – Equipe Técnica.

FUNDEPES

Reunião Equipe técnica

PM Rio Largo
UFAL

2ª Reunião – Plano diretor
12

14h

Detalhamento Estratégico
Técnica/Comitês

do

PMS

–

Equipe

Rio Largo
(Centro)

MATERIAIS
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MÊS

DATA

HORA

20

ATIVIDADES

LOCAIS

Prévia da Minuta do PMS

MATERIAIS

FUNDEPES
Enviar aos comitês

22-30

Elaboração da Minuta do PMS

E-mail

Reconhecimento território urbano/rural
Acervo fotográfico, coleta dados
diagnóstico participativo por eixo.

03 a 05

primários

–

Rio Largo

14h

Reunião Equipe técnica
Trabalho interno da Equipe técnica para confecção do
Plano de Mobilização Social (PMS).

11 a 18

Planejamento para elaboração de materiais de
divulgação: folder, cartilha e faixas.

Jan/18

2 carros e Diárias para
todos durante a semana
toda
Datas das 6 oficinas

Oficinas
11

Avaliação por e-mail através
de ofício.

UFAL

-

-

Enviar aos comitês
19

-

Minuta do Plano de Mobilização Social (PMS)

E-mail

Envio das correções necessárias da Minuta do PMS
26

9h

Caso necessário: 3ª Reunião – Validar PMS,
instrumentos de divulgação e relação das
organizações sociais/lideranças (folders, faixas,

E-mail

Avaliação por e-mail através
de ofício.
Enviar à equipe técnica as
correções por e-mail através
de ofício.
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MÊS

DATA

HORA

ATIVIDADES
cartilha, cartazes,
Técnica/Comitê.

carro

de

LOCAIS
som)

–

MATERIAIS

Equipe

Coleta de dados secundários por eixo:
Abastecimento de água,
Esgotamento sanitário,
Gestão dos resíduos sólidos,
26

14h

Gestão de drenagem de águas pluviais.

FUNDEPES

Elaborar roteiro de dados por eixos

ENTIDADES
PREFEITURA

Coleta de cartografia básica
Início do diagnóstico participativo
Solicitação das demandas
divulgação e oficinas.
31

29 a 31

9h

dos

materiais

de

Minuta do PMS versão corrigida

Realização das Oficinas do Diagnóstico Técnico
Participativo.

E-mail

Rio Largo

Enviar a versão corrigida
aos comitês.
2 Locações de veículos para
atividades de campo da
equipe executora.
8 diárias.
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MÊS

DATA

HORA

ATIVIDADES

LOCAIS

Realização das Oficinas do Diagnóstico Técnico
Participativo.

01 a 02

Rio Largo

MATERIAIS
2 Locações de veículos para
atividades de campo da
equipe executora.
8 diárias.

Sistematização dados – diagnóstico por eixo
02 a 09

Fev/18

FUNDEPES

Formatar Sistema de Informações

15 a 23

Programação
comunitárias

audiência

Entrega da
Participativo.

Minuta

do

–

encontro;

lideranças

Diagnóstico

Rio Largo

2 carros e 8 diárias

FUNDEPES

Técnico-

4ª Reunião Comitês: Validação do Diagnóstico

Rio Largo

2 carros e 8 diárias

Relatório Reunião Comitês
23 a 27

Definição dos cenários e alternativas.

1ª Audiência Pública – Mobilização Social e
Diagnóstico:
abastecimento,
resíduo,
esgoto,
drenagem.

28

Rio Largo

Rio Largo

1 locação de veículo
5 Diárias
2 Locações de veículos para
atividades de campo da
equipe executora.
8 diárias.

Mar/18

01 a 16

9h

Definições dos programas, projetos e ações
5ª Reunião Comitês – Validação dos produtos

FUNDEPES
PM Rio Largo

2 locações de veículos
8 Diárias.
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MÊS

DATA

HORA

ATIVIDADES

LOCAIS

MATERIAIS

Relatório reunião Comitês
Sistematização dados – cenários e programas
16 a 23

9h

28

14h

06 a 13

Programação
audiência
campanha/campo/lideranças comunitárias

–

2ª Audiência Pública – Prognóstico/Cenários
Programas, Projetos e Ações
Formulação do Plano de Execução

FUNDEPES

Rio Largo

8h

Abr/18

27

9h

Indicadores de Desempenho do PMSB
Sistema de Informações para auxílio à tomada de
decisões – PMSB
6ª Reunião Comitês e Legislativo – Validação do
PMSB, aprovação do Projeto de Lei

FUNDEPES
PM Rio Largo

Maio/18

14h

11

14h

14 a 30

-

3ª Audiência Pública – PMSB, Plano de Execução,
Projeto de Lei, Indicadores, sistema de Informações.
7ª Reunião Comitês – Validação dos produtos
Encaminhamentos do PMSB a Câmara Municipal
Edição final dos produtos - PMSB

A PM criará o sistema e
hospedá-lo no sítio.
A PM elaborará a minuta do
Projeto de Lei do PMSB.
2 locações de veículos

Rio Largo

Programação audiência – encontro lideranças
04

8 Diárias

FUNDEPES

Minuta do Projeto de Lei do PMSB
13 a 27

2 locações de veículos

Rio Largo

Rio Largo
FUNDEPES

8 diárias para os membros
da equipe acompanhar.
2 locações de veículos
8 Diárias
A validação será virtual
realizada pelos comitês.
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MÊS

DATA

HORA

30

-

ATIVIDADES
Elaboração Relatório final do PMSB

LOCAIS
FUNDEPES

MATERIAIS

