Relatório Simplificado do Andamento das Atividades

PRODUTO – J-12

Mês de referência: setembro 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
setembro 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 inicio de setembro, a pedido da Debora representante de comunicação do Projeto Saber
Viver-IFRO, fizemos 01 (um) pré-contração de serviços de divulgação de som realizado
através de veículo automotivo para o Projeto saber viver-IFRO. Conforme demostra a figura
abaixo.

No dia 08 (oito) de setembro o representante do IFRO, Augosto R de Souza devolveu o
produto C parte de Estudo Sociais para Análise.

Após o retorno do Produto C estudos sociais, e engenharia dia 17 de setembro de 2020 os
Coordenadores de Execução e coordenação

se reuniram com parte dos membros para

anunciar a ultima análise no conteúdo integral do produto C para possível provação.
Nos dias 23 de setembro às 16h30min foi realizada uma reunião conjunta com os Comitês
de Execração e coordenação, parte dos membros participaram presencial outra parte
contribuíram com vossas presenças via google meet para deliberar sobre aprovação do
produto C e produto H. ao iniciar a reunião a primeira foi tratada sobre a situação do
produto C após passar por alguns ajustes e complementos e estar apto para ser aprovado, a
segunda pauta iniciou as 17h00 com o assunto de conhecimento do produto H e posterior
deliberar sobre parecer e aprovação.

Link da reunião disponibilizado no grupo de whatsapp dos comitês
No vigésimo primeiro dia do mês de setembro havia recebido o produto I para prévia
análise. Os coordenadores do comitê Executivo e Coordenação juntamente com alguns
membros se reuniram para fazer uma leitura do Produto I para assim convocar a reunião
para deliberar sobre aprovação.

Imagem Ilustrativa da Leitura do Produto I

Considerando as outras demandas mais urgentes referentes a deliberação dos produtos C e
H somente dia 29/09/2020 ocorreu a reunião para deliberar sobre o produto I.

Link e anuncio da reunião para conhecimento e aprovação do produto I.

Conclusão: Essas foram as atividades executadas no mês de setembro de 2020 para compor
o relatório do produto J.

