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RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: MARÇO
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 MARÇO, 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 visita da equipe do IFRO
No dia 05 de março de 2020 a prefeitura de São Felipe D´Oeste recebeu a visita
da equipe do IFRO que auxilia o município na elaboração do PMSB. O objetivo da
visita teve com intuído de realizar a coleta de dados no município para
complementar a escrita do Produto C, no qual foram feitas perguntas ao secretário
municipal de Obras e do secretário municipal de Agricultura a respeito do lixo
gerado no município. Na oportunidade a equipe realizou uma visita in loco na
agroindústria de produção de leite, onde foram feitas perguntas sobre os resíduos
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gerado pela agroindústria. Logo em seguida, a equipe voltou para UBS para
realizar coletas de dado com relação ao lixo gerado e de que forma era feito o
descarte do lixo biológico na unidade. E por fim, foram ao IDARON para realizar
as coletas de dados referente aos agrotóxicos. Contudo, foram realizadas coletas
de dados para os quatros eixos do Saneamento no município afim de
complementar o Produto C. Também foram entregues cartilhas na Secretaria
Municipal de Educação.
2.2 Questionário da empresa Ambientagro engenharia
No mês de março a empresa AMBIENTAGRO engenharia encaminhou para
secretarias questionários a serem respondido com relação aos DADOS DOS
GESTORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SANEAMENTO E SAÚDE DO MUNICÍPIO e
DADOS DOS PROFISSIONAIS E DAS INSTITUIÇÕES DE SANEAMENTO E
SAÚDE DO MUNICÍPIO, o presente questionário foi respondido pelo comitê e
encaminhado para o e-mail Ambientagro engenharia.

2.3 Questionário da equipe IFRO
A equipe do IFRO que auxilia o município na elaboração do PMSM entrou em
contato com equipe do comitê para realizar algumas perguntas com relação as
particularidades do lixo no município. Algumas perguntas estavam relacionadas
os tipos de lixeiras encontrada no município; sobre os resíduos de construção civil,
e a limpeza urbana do município; drenagem do município; fiscalização do
cumprimento da legislação vigente de uso; e áreas verdes utilizadas como
recomposição vegetal. As perguntas eram enviadas para algum representante do
comitê onde a mesma era respondida após as buscas das informações.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o comitê apresentou um bom trabalho no mês de março, apesar
dos entrepasse com relação as coletas de informações, pois alguns dados
precisam-se de terceiros, com isso demora responder as perguntas que eram
encaminhando para comitê. Apesar de não ocorrer nenhuma reunião no mês de
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março em virtude do decreto estadual referente ao COVID-19, a equipe realizou
suas atividades conforme era enviado para comitê.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº
1592/2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são
referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas
no mês MARÇO e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da
Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos
do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

