Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades

Mês de referência: Junho/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 Junho 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 H –
Relatório Sobre Os Indicadores De Desempenho Do Plano Municipal De
Saneamento Básico (PMSB), sendo que aos dias 25 (vinte e cinco) de Junho de
2020 (Dois mil e vinte) as 10h00min no gabinete da prefeitura de Ministro
Andreazza/Rondônia realizaram uma reunião com os comitês de coordenação e
execução do PMSB, para deliberar sobre a validação das variáveis e setores
responsáveis pelas informações referentes ao Produto H, neste mesmo dia as
12h00min ainda reunidos os comitês aprovaram a este produto assim as
informações levantadas estam descritas no documento enviado para aprovação
da FUNASA.
2. Aos 26 dias de junho de 2020, às 9h00min foi realizada uma reunião entre os
Comitês de Coordenação e execução do município de Ministro Andreazza e
colaboradores do Projeto Saber Viver (equipes de comunicação e social) através
Da plataforma GOOGLE MEET.

Para tratar dos assuntos: atualização do

cenário dos trabalhos do Projeto Saber Viver diante da situação de Pandemia
Covid-19, com a proposta de realizar uma rodada de conversa sobre o
Saneamento Básico e Covid-19 com a participação da Comissão de Saúde para
o combate ao coronavírus do município e a população do mesmo, a qual
provavelmente terá de ser realizada pelas plataformas MEET ou ZOOM, sendo
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que os comitês Do PMSB do município terão de se empenhar para divulgar e
incentivar a população a participar desta rodada de conversa.

Figura 1: Participantes da reunião com o município de Ministro Andreazza.

Responsável pela elaboração do Produto J;

Ministro Andreazza, 07 de Julho 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 Junho 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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