
 
 

   
 

 

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades 

 
Mês de referência: Agosto/2019 

Município: Vale do Paraíso - 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 a mobilização da população e ao diagnóstico do saneamento, antes 

da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 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: 

Após adiada a data da primeira audiência pública de apresentação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB à população do município de Vale do Paraíso, para 11 de setembro, 

foi dado início a divulgação através da rádio, redes sociais e cartazes. 

Cartaz da primeira audiência pública do PMSB no município de Vale do Paraíso 



 
 

   
 

 

 

2.2 – Reunião com a representante do NICT / FUNASA: 

No dia 21 de agosto de 2019, a senhora Marilyn Oliveira, representante do NICT/FUNASA fez 

uma breve reunião com a coordenadora do comitê executivo Elaine Lina dos Santos, para 

entender as dificuldades que a equipe está tendo para dar prosseguimentos aos trabalhos do 

PMSB no município.  

Reunião da representante do NICT/FUNASA Marilyn Oliveira com a coordenadora do 
comitê executivo Elaine Lina dos Santos para alinhamento dos trabalhos quanto ao PMSB 



 
 

   
 

 

 

 

3. Conclusão: 

O alinhamento feito na reunião com a senhora Marilyn, representante do NICT/FUNASA, 

aprimorou a visão dos comitês quanto ao PMSB, e promoveu a expectativa das equipes quanto 

a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. A divulgação para a primeira 



 
 

   
 

audiência pública foi feita e é considerada indispensável para a obtenção do engajamento do 

maior número possível de cidadãos na audiência de apresentação do PMSB.   

 

 

Vale do Paraíso – RO, 18 de Agosto de 2019. 

 

 

O Comitê de Coordenação declara aprovado o PRODUTO J cujas informações 

apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das 

atividades desenvolvidas no mês de agosto 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.  

 

 
 

 


