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1 INTRODUÇÃO 

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

para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Felipe D’Oeste, 

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

de outubro 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 dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na 

execução do plano. 

 

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1. Reunião dos comitês 

No dia 14 de outubro de 2019 às 8h30min, na Secretaria de Educação reuniram-se os 

membros do Comitê de Execução e membros do Comitê de Coordenação, para abordarem 

assuntos relacionados à importância de se agilizar a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento do município. Na ocasião foram definidas as responsabilidades de cada 

secretaria na construção da parte descritiva do Produto C – Diagnóstico Técnico-

Participativo. Os tópicos do “Produto C” foram subdivido para cada secretaria sendo 

responsável por fazer esses levantamentos juntamente com os membros do Comitê (Figura 

1). 
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Figura 1 – Ata da Reunião do Comitê. 
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2.2. Reunião dos comitês 

No dia 21 de outubro de 2019, às 8h00min, na Secretaria de Educação, reuniram-

se os membros do Comitê de Execução e membros do Comitê de Coordenação, para 

entregar da parte descritiva do Produto C. Cada secretaria trouxe seus levantamentos, 

porém foi decidido em reunião que a secretaria de Agricultura juntamente com a secretaria 

de saúde ficaram responsáveis por  terminar o levantamento até o dia 23 de outubro de 

2019 e encaminhar por e-mail, em virtude da dificuldade de fazer esses levantamentos 

foram estendido mais uns dias (Figura 2). 

Figura 2 – Reunião dos Comitês na Secretaria de Educação. 

 

Fonte: Comitê (2019) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Levando em consideração o exposto, durante o mês de outubro, o PMSB obteve um grande 

avanço. Contamos com a participação dos membros dos comitês nas reuniões e no interesse de 

agilizar as atividades, assim como os levantamentos para as coletas dos dados. Através desse 

primeiro momento é possível identificar pontos a serem fortalecidos para as próximas atividades. 
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São Felipe D’Oeste- RO, 01 de dezembro de 2019. 

 

 


