Relatório Simplificado do Andamento das Atividades

PRODUTO – J
Mês de referência: Junho /julho de 2020.
Município: Teixeirópolis
Convênio nº: 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1- Introdução - apresentação do relatório
O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas nos meses de
junho e julho 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,
como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos,
bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.
2. – ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No mês de junho os Comitês aguardavam o IFRO fazer os ajustes finais do produto C, e
encaminhar para análise e possível aprovação. No dia 24 de junho de 2020 aconteceu uma
Reunião com os representantes do IFRO de Porto Velho e membros dos comitês de Execução
e Coordenação dos municípios que estão elaborando o PMSB, via vídeo chamada, conforme
link: https://meet.google.com/yvj-vtbx-pfk /.
A pauta da reunião tratou da atualização do cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver
durante esse cenário da Pandemia da Covid-19: Informar sobre o Produto C, (parte de
engenharia) do município, e proposta para os municípios através dos Comitês divulgarem por
todos os meios de comunicação possíveis um convite para que a população participasse de
uma rodada de conversa no dia 15/de julho de 2020 com o tema, Conversa sobre o Saneamento
Básico e COVID-19.

Basicamente foram essas as atividades realizadas no mês de junho de 2020.

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.

Google Meet: https://meet.google.com/ekp-nper-tyc
Conforme os Convite em 15 de julho de 2020 apartir das 19:00h aconteceu a rodada de
conversa Sobre Plano Municipal de Saneamento Bàsico e COVID-19, com o Reitor do IFRO,
Coordenador Geral do Projeto Saber Viver, e toda Equipe de apoio, bem como participaram da
reunião parte da população de Rondônia, Prefeitos, Vice Prefeitos, Coordenadores e membros
dos comitês municipais.
No dia 13 de Julho de 2020 os Comitês receberam via e-mail o Produto C , para realizarem a
análise.
Em 16 de julho reuniram- se na Sala do Setor de projetos e Convênios as 9:00h o Coordenador
do Comitê Executivo e de Coordenação e membros do comite executivo para tratar das reuniões
e dar Ciência aos demais membros dos comitês, aos Secretários, Prefeito, Controle interno e
procurador
jurídico
do
município
sobre
o
Porduto
C.

1° Reunião para dar ciência e iniciar análise ao Produto C.
Considerando a reunião do coordenador do Comitê Executivo e de Coordenação com membros
do comite executivo que tratou da analise, juntamente com os demais membros dos comitês,
referente ao produto C. No dia 17 de julho de 2020 as 17h42min foi disponibilizado o link
https://meet.google.com/sua-tixa-sst para primeira reunião de análise do produto C.

2° reunião via google.meet
A pimeira reunião via google.meet pautada na apresentação e análise do produto C, estavam
presentes a Debora representante de Comuniação do IFRO, Mariana Cambruzzi representante
de Engenharia do IFRO, Coordenadores e membros dos comitês do PMSB do município de
Teixeirópolis. O Objetivo da Reunião, além da apresentação o Produto C precisava passar por
uma leitura minuciosa pelos comitês, para identifiarem possíveis divergência de informações
no texto e se posicionassem na próxima reunião, se estavam de acordo com o que estava escrito.
Em seguida foram divididos os tópicos em equipes para lerem e se identificassem divergência
de informações e outras inconsistências no texto do produto C, na proxima reunião um membro
de cada equipe se manifesta sobre o que foi encontrado ou não de divergência. Após os assuntos
estarem ajustados a runião encerrou-se as 19h30min.
Além das equipes foi solicitado auxílio na leitura do produto C, ao Procurador jurídico,
secretários, Prefeito e Controladoria Interna, todos do município de Teixeirópolis.

3° reunião via google.meet
A segunda reunião aconteceu no dia 24 de julho de 2020 as 17h30min via google.meet
com a presença da Debora representante de Comuiniação do IFRO, Mariana Cambruzzi
representante de Engenharia do IFRO, Augusto Rodrigues representante do IFRO responsável
pela escrita na parte social do produto C, Coordenadores, membros dos comitês do PMSB
municipal, e Procurador Júrídico do município de Teixeirópolis.

A reunião foi pautada em apresentar possíveis incosistências após a leitura do produto
C. A equipe que ficou com a leitura de informações sociais apontou algumas incosistências
como; erros de ortografias, nome de outros municípios ao invés do nome de Texeirópolis em
várias parte do texto, nomes equivacados de Ruas ao invés de Avenidas, descrição de número
de Leis sem mencionar se é Federal, Estadual ou Municipal, aparentemente foram essas
problematicas identificadas na parte da Escrita Social para ser complementada e ajustada. A
referida reunião encerrou-se as 20:h00

4° reunião via google.meet
Os Coordenadores, Procurador Júridico do Município, Membros dos Comitês e
Representantes do IFRO, se reuniram novamente em 27/07/2020 as 18h30min via google.meet
para dar início em apontar as inconsistências identificadas na parte da Escrita de engenharia,
Àgua, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem. Na parte da escrita de engenharia também foram
identificados erros de ortografia, citação de nome de outros municípios ao invés de
Teixeirópolis, divergência de dados referente a porcentagem da população que possuem água
encanada, verificar a referência da Lei de criação do Fundo de Desenvolvimento Rural, mensão
sobre a localização do Ponto Turístico Vale das Cachoeiras equivocada, divergência na
quantidade de famílias de baixa renda cadastradas no cadastro único, porcentagem da
concentração dessas famílias considerando zona urbana e rural, mudar nomenclatura no quadro
profissionais de saúde de Teixeirópolis, conferir quantidades de Ambulâncias que o município
possui, corrigir a mensão do laboratório do município, considernado que o município terceriza
os serviços laboratoriais, dúvidas na existência da Lei que faz referência ao SNHIS e criação
do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e o Conselho Gestor, dúvidas na
informação sobre indicação do Rio Cornélio ser afluente do rio Urupá, verificar os 02 (dois)
últimos parágrafos da página. 43 se as informações contidas refere-se ao município de
Teixeirópolis, considerando que os referidos parágrafos

menciona outro municípío.

Complementar o tópico “Áreas não atendidas pelo serviço público de abastecimento de
água e o uso de poços rasos em áreas urbanas”, relatar a quantidade de 09 (nove ) setores
do munícipio, considerando que a Lei municipal n° 1005/2019 estabelece 12 setores. Foram

essas inconsistências identificadas para possíveis revisões no texto do Produto-C referente à
engenharia, na reunião do dia 27/07/2020 foi encerrada às 20h50min.
A 5° Reunião aconteceu na forma como as anteriores via google.met no dia 29/07/2020
com início a partir das 15h20min conforme link abaixo, com a presença dos Representantes do
IFRO, designados em auxiliar o município na elaboração do PMSB e membros, coordenadores,
procurador, e controladora do município de Teixeirópolis.

5° reunião via google.met
A pauta da reunião seria dar sequência nas análises da escrita do produto C, na
sequência foi apresentado por um membro do comitê inconsistência na informação que
mencionada no item, 6.1.1 da página 263 relata que; o Sistema atual do Esgotamento Sanitário
é de responsabilidade do Município de Teixeirópolis. Considerando que atualmente

é

responsabilidade da CAERD. Foi questionado também sobre como vai ficar os nomes dos rios,
considerando que; em algumas partes o texto trata Igarapé, rio, córrego, página 281
(Equipamentos públicos) falta acrescentar alguns Equipamentos públicos. Após identificar
tais inconsistências na escrita do produto C os participantes da reunião decidirão encerrá-la as
17h0030min.
No dia seguinte 30/07/2020 às 15h20min os membros dos comitês juntamente com o
Procurador Júridico do Município, e Representantes do IFRO, se reuniram novamente para
tratar dos assuntos objetivando dar sequencia nas análises, apontamentos de possíveis
divergências, incositências no texto do produto C.

6° reunião via google.met
Na ocasião foram listados alguns pontos para ajustes e correções nos quais é verificar
atividade principal do laticínio Mercandeli citado na página 284, ainda na página 284
acrescentar informações de outras indústrias operando no município, Fábrica de tijolos e
Laticínio Vitalli, no item 7.1.2 na Descrição do Sistema de Macro Drenagem no ultimo
parágrafo fazer alteração de Rua para Avenida (Rua Vó Luiza) e, Substituir ( Rua Nova
Esperança), para Avenida Santinha Montovani. Após algumas considerações, troca de
informações e sugestões entre os presentes, encerrou-se a reunião às 17h00. Considerando todas
as reuniões ainda ocorreram muitas conversas, troca de informações referentes à elaboração do
PMSB de Teixeirópolis, concluíram assim as atividades executadas referentes ao mês de julho
de 2020 finalizando o relatório unificado referente a junho e julho de 2020.

Comitê de Coordenação
DE ACORDO, com o comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal n°
062/GAB/2019 de 15 de maio de 2019. Declara-se Aprovado o PRODUTO J cujas informações
apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades dos
meses de junho e julho de 2020 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da
Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do
TED-FUNASA-IFRO n° 08/2017.

