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: Julho e Agosto de 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 Julho
e Agosto 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 RODADA DE CONVERSA – RÁDIO GERAÇÃO FM 104,9
Foi realizado no dia 07 de Julho a rodada de conversa sobre o Saneamento Básico e COVID –
19, na Rádio Geração FM 104,9 – Vale do Paraíso/RO. Esteve presente Mariana Cambruzzi
Paiva (Equipe de Engenharia – Projeto Saber Viver), Professor Antonio dos Santos
(Coordenador Técnico do Projeto Saber Viver - IFRO), Sirlei Gomes de Lima (Técnico de
Qualidade de Água - FUNASA), Clemilson dos Santos (Coordenador do Comitê de
Coordenação), Débora Cristina Castro de Sousa (Equipe de Comunicação – Projeto Saber
Viver), Fábio Vitório da Silva (Fiscal Sanitário) e Elaine Lina dos Santos (Coordenadora do
Comitê Executivo). Rodada conduzida pelo Senhor Adilson Luiz Pereira – Locutor da Rádio
Geração FM 104,9.
Foi gratificante a rodada de conversa, pelo motivo da participação dos munícipes. Foi falado
sobre o panorama da FUNASA quanto aos financiamentos dos Projetos de Saneamento, e
acompanhamento quanto às quatro áreas do Saneamento – água, resíduos sólidos, drenagem
e esgoto; e da preocupação de levar a água tratada às residências, principalmente nessa
pandemia qual estamos enfrentando. Explicado detalhes quanto à elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico – PMSB conforme a realidade do município e dos benefícios
futuros para o município em prol dos munícipes.
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2.2 Rodada de conversa: Saneamento Básico e COVID-19
Em 15 de Julho às 19 horas, através do Google Meet, foi realizado a rodada de conversa com
o corpo do Projeto Saber Viver do Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia – IFRO, Fundação Nacional de Saúde - Funasa, Comitês Executivo e de
Coordenação, Prefeitos e Vice-Prefeitos dos 19 municípios beneficiados pelo Projeto, quais
tiveram a oportunidade de apresentar um pouco dos acontecimentos da elaboração do Plano
em cada município. Apresentações de grande importância qual trouxe aprendizado e
entendimento do leque de oportunidades de se ter um Plano Municipal de Saneamento Básico
bem elaborado. A rodada foi desenvolvida pela Professora Gedeli – Supervisora de
Comunicação do Projeto Saber Viver, tendo como tema principal o Saneamento Básico como
medida preventiva a COVID-19, conscientizando a todos a importância do saneamento básico
como prevenção de surtos epidemiológico.
A rodada de conversa foi gravada, estando disponível no youtube – youtu.be/ZT7rfjimAM8
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2.3 Produto H
RELATÓRIO SOBRE OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DE VALE DO PARAÍSO/RO.
Foi dado início ao relatório do Produto H, indicadores de responsáveis para prestar
informações quanto aos desempenhos de governança e universalização e da qualidade dos
serviços prestados para acompanhamento do PMSB. Foi realizado no dia 13/07/2020 reunião
(via Google Meet) com os Comitês Executivo e de Coordenação, para explicação do conteúdo
a ser desenvolvido referente ao Produto H.
Entendemos que será necessário acompanhamento do desenvolvimento do PMSB no
município, desta forma foi preenchido os quadros 1 e 2 do relatório com os indicadores
conforme cada Secretaria existente no município, uma vez que estamos em final de mandato e
sabemos que os nomes mencionados podem não ser os mesmos que estarão disponíveis para
atender a demanda.

2.4 Produto C
O Produto C está para correção da Equipe de Engenharia/IFRO, enquanto o relatório do Social
está no aguardo da finalização da parte de engenharia para ser encaminhado a FUNASA. Os
Comitês Executivo e de Coordenação estão recolhendo informações para finalização,
encaminhando fotos e atendendo a demanda conforme solicitada pela equipe de engenharia.

3. Conclusão:
Durante o mês de Julho de 2020 foi o mês de levar informação aos munícipes de forma de
obtermos a interativa e participativa, via rádio, face e Youtube. Sendo assunto pertinente e de
grande impacto pelo momento que estamos passando devido a pandemia do COVID-19.
Estamos ansiosos para finalização do Produto C, e andamento dos demais produtos. Toda a
equipe que estão elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico sempre se colocam a
disposição para o desenvolvimento de cada produto, na expectativa de termos um Plano de
qualidade e voltado a realidade do município.
Vale do Paraíso – RO, 04 de Setembro de 2020.

Elaine Lina dos Santos
Coordenadora Geral do Comitê de Execução
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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 apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das
atividades desenvolvidas nos meses de Julho e Agosto de 2020 e encaminha ao Núcleo
Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondôniapara
análise e aprovação nos termos do TED-FUNASAIFRO Nº 08/2017.
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