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RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: MAIO
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 MAIO, 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 29 de maio de 2020 às 10:00 horas, no gabinete da prefeitura reuniram-se
os membros do comitê de execução e membros do comitê de coordenação, para
abordar os assuntos relacionados a aprovação do PRODUTO C. Foi apresentado
aos novos membros do comitê a importância das reuniões e do fortalecimento da
equipe. Na ocasião foi apresentado o Produto C para os novos membros, onde foi
sugerido para cada membro fazer a sua leitura e verificar se os dados ofertados
então de acordo e caso encontra-se algum dado faltando devem ser comentados
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na próxima reunião. Um membro antigo do comitê que já tinha feito a leitura do
produto C, observou-se que na página 92 do produto C estava faltando dados
referente aos funcionários da creche municipal da cidade. Onde foi sugerido a
comunicar a equipe que nos auxiliam na elaboração do PMSB a falta desse dado.
Por fim, foram divididos os tópicos do produto C para cada secretaria de acordo
com a sua competência. Aproveitou-se para marcar uma nova reunião para
aprovação do Produto C.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o comitê apresentou um bom trabalho no mês de maio, e após a
mudança do decreto n° 1734 aprovado dia 20/05/200 foram introduzindo novos
membros ocasionando o fortalecendo a nossa equipe. Por fim, a equipe ficou
responsável por realizar a leitura do produto C e se estivesse de acordo a
aprovação será realizado na próxima reunião que ficou marcado para dia 02 de
junho de 2020 por videoconferência.
De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal
nº 1734, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são
referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades
desenvolvidas no mês MAIO 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.

São Felipe D’Oeste- RO, 10 de junho de 2020.
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