Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas –
PRODUTO J

Mês de referência: Novembro e dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022.
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 de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, 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 naexecuçãodo plano.

2-

ATIVIDADESDESENVOLVIDAS
•

No decorrer do mês de novembro ainda os membros dos comitês de Execução e
Coordenação que ficaram responsáveis para levantarem as informações sobre as
pendências nos tópicos do produto C, continuaram levantando, produzindo as
informações e encaminhando no grupo de whatsapp do PMSB de Teixeirópolis,
para que os Técnicos do IFRO responsáveis por digitarem o texto, fossem
coletando as informações no grupo de WhatsApp e complemantado o Produto C.

•

Alem das informações postas no grupo pelos membros dos Comitês, foram
solicitadas no whatsapp do PMSB de Teixeirópolis, varias outras demandas pelos
tecnicos do IFRO, conforme as imagens abaixo demonstram as solicitaçõs.

Figura 1: Solicitações de pendências para complementar o Produto C.

Figura 2: Solicitações de pendências para complementar o Produto C.

•

No dia 03 de dezembro de 2021 providenciamos a documentação, Ofícios, Ata, e
parecer de aprovação e encaminhamos o produto C ao IFRO para reencaminhar
a FUNASA para análise.

•

No mês de Janeiro, no dia 25, os Coordenadores de Execução e Coordenação se
deslocaram a Porto Velho para participar do Evento Atualização do Marco
regulatório Lei n° 14.026/2020

Figura 3: Convite para participação do evento sobre a atualização do Marco Regulatório do Saneamento
Básico.

Figura 4: Evento no município de Porto Velho, com o tema “O Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) diante da atualização do Marco Regulatório”.

•

Em fevereiro de 2022 recebemos um Checklist com pendências do produto C,
para finalização do produto C de Teixeirópolis. No dia 11 de fevereiro foi realizada
uma reunião para a distribuição das pendências e durante o mês de fevereiro
essa foi a atividade realizada.

Figura 5: Reunião dia 11 de fevereiro de membros do PMSB para divisão das tarefas.

3- CONCLUSÃO

Foram essas as tarefas produzidas no periodo de novembro e dezembro de 2021, e
janeiro e fevereiro de 2022. Considerando que após o envio do produto C para Análise,
dos dias 04 de dezembro á 31/12/2021 e dias 01 á 31 de janeiro de 2022, não ocorreu
atividade, porque o comitê estava aguardando parecer sobre o produto C, voltando a
realizar as atividades em fevereiro, com o novo parecer sobre o produto C, levantando
as informações necessárias para finalização do produto C.

