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 RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Mês de referência: Setembro/2019 

Município: São Felipe D’Oeste 

Convênio nº: TED IFRO/FUNASA 08/2017 

Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê 

executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Felipe D’Oeste, com 

assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês 

de setembro de 2019. Desse modo, pretende-se cumprir o estabelecido no TR 2012 da FUNASA, no que 

se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB, com base no 

desenvolvimento da mobilização social, do levantamento das condições sociais e econômicas da 

população e da descrição da situação atual do saneamento básico municipal, além das possíveis 

dificuldades enfrentadas na execução do plano. 

 

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1. Produção e aprovação do produto J do mês de agosto 

Na primeira semana do mês de setembro o comitê de execução se reuniu para  elaboração do 

Produto J do mês de agosto. No dia 17 de setembro, reuniram-se os dois comitês para leitura, discussão 

e aprovação do Produto J do mês de agosto (Figura 1), conforme lista de presença (Figura 2). Destaca-se 

que os trabalhos de campo para levantamento dos dados sociais, econômicos foram sendo realizados 

pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS. As produção dos dados de engenharia foi coordenada 

pela Equipe do Projeto Saber Viver. 

Figura 1 – Reunião dos comitês para aprovação do Produto J. 

 

Fonte: Comitê (2019). 
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Figura 2 – Lista de presença da reunião. 

 

Fonte: Comitê (2019). 
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3 CONSIDERAÇÕES 

 

No referido mês houveram poucas atividades de mobilização social por parte dos comitês, pois 

a dedicação da equipe foi do município e de apoio foi para a compilação das informações necessárias 

para o produto C do PMSB. 

 

São Felipe D’Oeste- RO, 10 de outubro de 2019. 

 

 

 


