Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades PMS-Urupá

Mês de referência: Agosto/2019
Município: Urupá/RO
Convênio nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 - Introdução
O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de
agosto de 2019, relativas à mobilização comunitária e ao diagnóstico do saneamento
para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao
estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por
conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos
produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.
2 - Atividades Desenvolvidas
2.1 Trabalho de divulgação para a primeira audiência pública:
•

As faixas distribuídas pelo IFRO referente a construção do Plano Municipal de
saneamento básico foram colocados em pontos estratégico no município com
maior visibilidade, para que a população pudesse estar, de alguma forma, sendo
avisada sobre a audiência pública, além de saber mais sobre o PMSB (foto anexo
I).

•

Carretinhas com som passaram pela cidade convidando a população para a
audiência pública.

•

O prefeito da cidade de Urupá, Célio de Jesus Lang, foi a rádio 104,9, para uma
transmissão e uma live ao vivo no Facebook, convidando toda a população da
zona urbana e rural para as audiências públicas (fotos anexos II).

•

No dia 30/08/2019, parte do comitê, foi na Escola Municipal Adeildo Martins e na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Altamir Billy Soares, para
entregar convites aos alunos, professores e servidores das escolas, e falar sobre
o PMSB e da importância da audiência pública no município.

3 - Conclusão
No mês de agosto, preparamos as audiências públicas. Além disso, foram
concluídos os produtos A e B, submetidos à FUNASA e já aprovados. Os comitês
também trabalharam para a divulgação das audiências de apresentação do PMSB,
alertando toda a população para importância do plano, e sendo observado a
preocupação dos munícipes que deram ideias e registraram suas opiniões em busca de
melhorias para o município de Urupá.
Urupá RO, 18 de setembro de 2019.

Produto J, escrito por:

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº
197/PMU/2019, publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de UrupáRO no dia 26 de julho de 2019, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações
apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das
atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019 e encaminha ao Núcleo Intersetorial
de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para
análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

ANEXO I

Usando faixas de divulgação para as audiências públicas no município de Urupá

o

ANEXO II
Entrevista do prefeito Célio de Jesus Lang, na rádio 104,9, convidando a população da
zona urbana e rural para as audiências públicas no município.

Convites da audiência pública divulgados nas redes sociais (Whatsapp e Facebook)

