ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Mês de referência: Novembro/2019 e Dezembro/2019
Município: Alto Alegre dos Parecis
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 elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Alto Alegre
dos Parecis, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED
IFRO/FUNASA 08/2017) nos meses de novembro e dezembro de 2019. Desse modo, pretende-se
cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por
conseguinte, demonstrar o andamento das audiências publica setorial do PMSB, bem como, as
dificuldades enfrentadas, a participação da população e membros do Comitê na execução do plano.
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
As atividades desenvolvidas nestes meses mencionados foram únicas e
exclusivamente pertinentes ao levantamento de dados para o planejamento e escrita do Produto C
do plano municipal em si. Os dados levantados foram referentes à situação social do município,
educacional, saúde e abastecimento de água. Vale mencionar que quem realizou tais levantamentos
foram os próprios agentes de suas respectivas secretarias (educação - SEMEC, saúde – FMS e o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE).
Levando em consideração que as atividades consistiram em dar continuidade às demandas
do Produto C, o levantamento de dados ocorre separadamente entre os membros do comitê para
que assim fosse necessário seguir para a finalização do Diagnóstico Técnico Participativo.
Não ouve reuniões extraordinárias, pois os membros não se atentaram em organizar
reuniões para discutirem as informações, porém houve comunicação em meios eletrônicos e
virtuais entre os membros do comitê para que as informações referentes a desempenho do plano
fossem sandas.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando ao fato de não ter tido reuniões extraordinárias a elaboração do plano encontra-se
em atividades únicas internas e separadamente à cada membro do comitê no que consistem os
levantamentos de dados acima citados e escritas do plano. O mês de novembro e dezembro foi um
período de pouca demanda por parte do PMSB. Enfatizamos que a assistência dos pesquisadores
do projeto é extremamente valiosa para conseguirmos realizar com serenidade tais atividades do
Plano Municipal de Saneamento Básico.
Alto Alegre dos Parecis, 02 de Janeiro de 2020.
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