PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO
Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992
Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades
Mês de referência: Maio e Junho/2020
Município: Vale do Paraíso - RO
TED-FUNASA-IFRO n.º 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 - Introdução
O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de Maio
e Junho 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,
por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos
produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2. Atividade desenvolvidas:
2.1 Fechamento da escrita do Produto C:
Em Maio, os Comitês dedicaram em finalizar o Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnicoparticipativo, com levantamento de informações quanto aos quatros componentes do
saneamento básico: Abastecimento de Água, Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e
Esgotamento Sanitário, englobando todo o município de Vale do Paraíso/RO.
Os comitês tiveram, em todas as etapas, suporte da equipe técnica do Projeto Saber Viver. Após
a escrita, foi salvo no drive e enviado por e-mail para analise da equipe técnica, sendo
encaminhado o diagnóstico social para correção prévia e posteriormente à aprovação da
FUNASA.
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2.2 Reunião dos municípios do Grupo machado:
No dia 24 de Junho, aconteceu a reunião com os Comitês do PMSB dos municípios do Grupo
Machado, sendo Vale do Paraíso/RO, Teixeirópolis e Castanheiras, através da plataforma
GOOGLE MEET. Tendo como pauta:
● Atualização do cenário atual dos trabalhos do Projeto Saber Viver durante esse cenário da
Pandemia da Covid-19: Informe sobre a escrita do Produto C (parte de engenharia) do município;
● Proposta da “rodada de conversa” sobre Saneamento e Covid-19.
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Foi de suma importância a reunião, qual nos impulsionou a agendar uma entrevista – rodada de
conversa, na rádio em nosso município, para que os munícipes possam participar e entender um
pouco mais sobre o que é o PMSB e quais produtos estamos elaborando. Bem como a situação
quanto ao COVID-19 em nosso município e qual a ligação entre o saneamento básico e vírus. A
data para a entrevista ficou agendada para 07 de julho de 2020.

3. Conclusão:
Durante o mês de Maio e Junho de 2020 foi finalizado a escrita do levantamento de informações
para a construção do Produto C. Aproveitando esta oportunidade para agradecer a todos dos
Comitês de Coordenação e Executivo, quais dedicaram tempo e atenderam aos nossos pedidos
com êxito, para que fosse possível o fechamento e envio do Produto C. Agradecemos também
a toda equipe técnica quais nos auxiliam a todo instante com suporte de excelência ao nosso
município.
Vale do Paraíso – RO, 13 de Julho de 2020.

Elaine Lina dos Santos
Coordenadora Geral do Comitê de Execução

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado e publicado em Diário Oficial dos Municípios
e site da prefeitura de Vale do Paraíso - RO, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações
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apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades
desenvolvidas nos meses de maio e junho de 2020 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de
Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e
aprovação nos termos do TED-FUNASAIFRO Nº 08/2017.
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