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RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: ABRIL
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 ABRIL, 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 Questionário da equipe IFRO
A equipe do IFRO que auxilia o município na elaboração do PMSB entrou em
contato com equipe do comitê para realizar algumas perguntas com relação as
particularidades do lixo no município. Algumas perguntas estavam relacionadas
se o município possui algum programa de coleta seletiva de resíduos (reciclagem,
artesanato com reciclagem)
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Se o município possuía empresa privada para recolhimento de entulhos, se a
prefeitura possuía algum programa de coleta de resíduos volumoso e o que são
feito com esses resíduos; as limpezas urbanas do município (capinagem, varrição,
roçagem, jardinagem), o município possui esse tipo de serviço, e quanto em
quanto tempo é realizado, e para onde é levado esses resíduos. As perguntas
eram enviadas para algum representante do comitê onde a mesma era respondida
após as buscas das informações.

2.2 Alteração do decreto

Em virtude da desistência de alguns membros do comitê houve uma certa
dificuldade com relação a falta de assinaturas de alguns membros, e com isso
alguns relatórios foram encaminhados com ausência de assinaturas. Foi
solicitado a alteração parcialmente da composição dos membros do comitê
executivo e do comitê coordenação, é com isso, novos membros foram incluindo.
O decreto esteve em analise, e em seguida foi aprovado no dia 20/05/2020,
através do decreto n° 1734/2020 de 18 de maio de 2020.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o comitê apresentou um bom trabalho no mês de abril, apesar
dos entrepasses com relação as coletas de informações, pois algumas
perguntas o comitê não sabia responder e precisou de terceiros para realizar as
coletas e com isso demorando a responder as perguntas que eram
encaminhando para comitê. Houve alteração do decreto onde novos membros
foram incluindo levando o fortalecendo da equipe e com isso agilizando as
atividades. Apesar de não ocorrer nenhuma reunião no mês de abril em virtude
do decreto estadual referente ao COVID-19, a equipe realizou suas atividades
conforme era enviado para comitê.

