Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Fevereiro/2020
Município: Ministro Andreazza
Convênio nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas durante o
mês de fevereiro de 2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico, em cumprimento ao estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao
Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base
no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na
execução do plano.
1. Foram desenvolvidas durante o mês citado atividades referentes ao Produto C –
Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo, no qual a equipe do IFRO tem feito
analise destes, conforme cada eixo após a elaboração pelos membros dos comitês
do município, sendo que durante o mês de fevereiro a Engenheira Mariana
Cambruzzi, esteve analisando o relatório referente ao eixo de resíduos sólidos e
drenagem fazendo as indagações necessários para suplementar ao relatório
devendo estar de acordo com o TR de 2018, tais como;

solicitou informações

referente ao item de descrição dos sistemas de operação e manutenção da rede
de drenagem, entre outros dados como solicitação de endereços e dados
constantes em tabelas, todas as duvidas foram sanadas pelos membros envolvidos
na elaboração do produto C, a mesma após concluir este deu continuidade a
análise do relatório de esgoto havendo solicitado informações para complementar
estes em relação ao item Estrutura organizacional do serviço, bem como alguns
detalhes descritos em algumas tabelas de dados. Ainda no Produto C em relação
à parte dos estudos Sociais, está em análise pelo integrante da equipe do IFRO
Augusto Rodrigues, o qual solicitou para que seja revistos alguns dados referentes
a tipos de solo, vegetação, para melhor descrever sobre a hidrografia com dados
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dos principais rios e igarapés do território municipal entre outras informações que
estarão contidas no relatório final do Produto C.

No decorrer do mês anteriormente citados as atividades que se resumiram
basicamente a esclarecer e sanar as dúvidas perante a indagações da equipe IFRO.

Ministro Andreazza, 10 de março de 2020.

De acordo, com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal Nº
4.666/PMMA/2019 de 02 de setembro de 2019, declara aprovado o PRODUTO J cujas
informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento
das atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro de 2020 e encaminha ao Núcleo Inter
setorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia
para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.
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