Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas –

PRODUTO J

Mês de referência: outubro/2021
Município: Teixeirópolis
Convênionº: 08/2017

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1- INTRODUÇÃO
O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas
entre os meses dedezembro de 2020 e Setembro de 2021, relativas à elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico, emcumprimento 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 naexecuçãodo plano.

2- ATIVIDADESDESENVOLVIDAS
No dia 01 de outubro as 9h00 ocorreram uma reunião via meet.
google.com/wqc-gpys-ywe entre os tecnicos do IFRO de Portovelho e membros dos
comitês de Execução e Coordenação do municipio de Teixeirópolis, para tratar
assunto de retomar as atividades de construção do PMSB do município no qual
estavam paralisadas desde dezembro de 2020. O assunto da reunião tratou sobre
ajustes e complementação do Produto C, que tinha retornado da anáslise da
FUNASA com parecer tecnico apontando pendencias.
E equipe do IFRO apresentou os topicos a serem ajustados somando um total de 71
intens a serem sanados /complementados.

No mesmo dia 01 de outubro os coordenadores anunciaram no grupo de
whatssap dos Comitês Execução e Coordenação de Teixeirópolis uma reunião para
as 17hoo com os menbros dos comitês para tratar assunto das pendências do
Produto C, e delegar divisões das tarefas a serem executadas,
para correção do Produto C.
Na reuinião compareceu o Cordenador de Execução o de Coordenaçãoe 3
membros, na oportunidade foi apresentado a necessidade de alterar e atualizar o
Decreto municipal de nomeação dos Comitês considerando que alguns membros se
mudaram para outras cidades outros se desligaram da prefeitura , ambos assim
solicitaram verbalmente seus desligamento do comitê o qual pertenciam.
•

O DECRETO Municipal nº 165/GAB/2021 de04 de outubro de 2021 de
nomeação dos comitês para contrução do PMSB foi atualizado em 04.do
10.2021

Com objetivo de ampliar e agilizar as informações que envolve o eixo aguá foi
adicionado um servidor da CAERD no grupo de whstAsapp do PMSB de
Teixeirópolis para nos auxiliar em algumas infromações.

No dia 13/10/2021 ás 16h00 foi realizado uma reunião na prefeitura , sala da
CLPL com os membros dos Comitês de Execução e Coordenação para tratar
assuntos sobre as informações que faltavam para complementar ajustar

o

Produto C. Na Reunião abordou assutos pertinentes de interesse da contrução
do plano e as divisões das tarefas para os membros presentes realizares com
maxima urgencia.

13/10/2021

Durante o período do mês de outubro os membros foram levantando e
encaminhando as informações conforme foi delegado para ambos para que os
Técnicos do IFRI responsáveis por digitarem o texto, fossem coletando as
informações no grupo de WhatsApp do PMSB de Teixeirópolis e complemantado
o Produto C. Dos Eixos de resíduos sólidos ,drenagem foram encaminhados
todas as informações, ficando assim algumas informações pendentes de
drenagem e àgua.
.
3- CONCLUSÃO
Concluí-se que; tivemos algumas dificuldades para extrair algumas informações
de água a qual fomos informados que só o gerente da CARDE de Ouro Preto
do Oeste que pode nos fonecer tais informações, e fomos informados por
calaboradores da entidade que ele está em gozo de férias neste período,
somente no mês seguinte sera possível buscar tais informações. Este é o bréve
relatório das atividades realizadas no mês de outubro.

Teixeirópolis, 29 de outubro de 2021.

De acordo como Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº
075/GAB/2021 de 20 deabril de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas
informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do
andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 a
Setembro de 2021 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da
Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos
termos do TED-FUNASA-IFRONº08/2017.

DE ACORDO,

