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RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: Junho, Julho e Agosto
Município: Município São Felipe D´Oeste
Convênio nº: TED n°. 08/2017 FUNASA/IFRO
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1 INTRODUÇÃO
Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês
de Junho, Julho e Agosto, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de São Felipe D´Oeste, em cumprimento ao estabelecido no Termo
de Referência 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.

2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1 Reunião do Comitê
No dia 02 de junho de 2020 às 10:00 horas, reuniram-se por videoconferência os membros
do comitê de execução e membros do comitê de coordenação para aprovação do Produto
C. Após uma breve conversa sobre o produto C e sua importância. O prefeito do município
perguntou verbalmente para cada membro se estavam de acordo com aprovação do Produto
C. E após aprovação foi encerrado a videoconferência, estando, portando, aprovado o
produto C.
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No dia 28 de julho de 2020 às 10:00 horas no gabinete da prefeitura do município de são
Felipe d´Oeste d´Oeste, reuniram-se os membros do comitê de execução e membros do
comitê de coordenação para apresentação do Produto H, onde foi mostrado a sua
importância e objetivo dessa atividade. Ficou de responsabilidade de cada secretário(a) de
indicar uma pessoa que será responsável por fazer as coletas de dados e alimentar o sistema
referente ao produto H.
2.2 Rodada de conversa por videoconferência com membros dos comitês dos 19
municípios beneficiados, IFRO e FUNASA.
No dia 15 de julho de 2020 às 19 horas, o assessor jurídico da prefeitura de São Felipe
D´Oeste e membro do comitê do município de São Felipe D´Oeste, participou de uma
rodada de conversa por videoconferência com os integrantes do Projeto do Saber Viver do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia- IFRO, Fundação
Nacional de Saúde-FUNASA, juntamente com os prefeitos, vice-prefeitos e integrantes dos
comitês de execução e coordenação dos 19 municípios beneficiados. A rodada de conversa
teve início com trocas de experiências e desafios encontrados pelos membros que elaboram
o Plano Municipal de cada município. A rodada foi mediada pela professora Gedelisupervisora de comunicação do Projeto Saber Viver, tendo como principal pauta o
saneamento básico como medida preventiva a COVID-19, conscientizando a todos a
importância do saneamento básico como prevenção de surtos epidemiológicos.

2.3 Esclarecimentos e indicações dos responsáveis que irão preencher o Produto H
No mês de agosto ficou de responsabilidade de cada secretário(a) de entrar em contato
com a pessoa de sua indicação para fazer a coleta de dados para preencher o Produto H:
Indicadores de Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
São Felipe D´Oeste. Além disso, a empresa privada CAERD também indicou uma
funcionária por fazer esse preenchimento, pois o produto H necessita de coletas de dados
dos quais são referentes as análises físicas, químicas e biológica da água. Após os
esclarecimentos e indicações o produto H foi preenchido.

3. CONCLUSÃO
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Conclui-se que o comitê apresentou um bom trabalho no mês de JUNHO, JULHO e
AGOSTO, as atividades referentes ao produto H não foi exultado no prazo estabelecido,
mas, a equipe concluiu essa atividade. Ficando, portanto, uma reunião marcada para mês
de setembro para aprovação do produto H. Além disso, ocorreu uma reunião por
videoconferência com os membros comitês dos 19 municípios beneficiados juntamente
com os integrantes do Projeto Saber Viver, FUNASA mostrando a importância do
saneamento básico para prevenção de doenças epidemiológica, incluindo a pandemia
COVID-19.
São Felipe D’Oeste- RO, 15 de Outubro de 2020.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 1.592/2019
de 03 de Maio de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são
referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses
de Junho, Julho e Agosto e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da
Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TEDFUNASA-IFRO Nº 08/2017.

