Relatório Simplificado do Andamento das Atividades

PRODUTO – J-11
Mês de referência: agosto 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 no mês de
agosto 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 dia 03 de agosto de 2020 ocorreu a ultima reunião com objetivo de finalizar as análises
de possíveis ajustes e correções nos textos do Produto C. de Engenharia. A Reunião iniciouse as 15h00 via google mett com a presença de coordenadores, membros dos Comitês de
Execução e Coordenação e convidados do IFRO- Debora representante de Comuiniação ,
Mariana Cambruzzi representante de Engenharia. Nas análises foram apontadas algumas
observações para corrigir alguns erros de digitação,sugestão para padronizar o nome dos
rios, substituir o nome de Rua Vó Luíza para Avenida Vó Luiza, onde cita Bairro no texto
substituir por Setores, fazer correção no quadro 33- Onde indica Síntese dos setores de risco
alto e muito alto cita o nome de duas ruas que não existe no município, fazer complemento nas Leis
citadas no texto de engenharia se são Municipal, Estadual ou Federal. Foram essas considerações
finais a reunião encerrou-se as 17h00. Após identificar as possíveis inconsistências nos textos de
Engenharia e dados Sociais foi encaminhado o Produto C aos técnicos do IFRO para Ajustes e
correções.

Link da ultima reunião para identificação das inconsistências no texto do produto C 03/08/2020

Durante os ajustes e correções por parte dos colaboradores do IFRO, os membros dos
Comitês os auxiliava com informações, esclarecimentos pelo grupo do whatsapp, conforme
exemplos abaixo.

Essas foram as atividades executadas no mês de agosto concluimos aqui o relatório..

