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 RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

 

Mês de referência: Abril, Maio e Junho /2019. 

Município de Novo Horizonte do Oeste  

Convênio de nº TED IFRO/FUNASA 08/2017 

Objetivo: Plano Municipal de Saneamento Básico  
 

1. INTRODUÇÃO  

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

comitê executivo para a mobilização da comunidade e diagnóstico, previamente 

à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de 

Novo Horizonte do Oeste, com assessoria da equipe da técnica do projeto saber 

viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017 nos meses de abril, maio e junho de 2019. 

Desse modo pretende-se cumprir o estabelecimento no TR 2012, da FUNASA no 

que se refere J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB. 

Com bases no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis 

dificuldades enfrentadas até o momento. 

 

2. ATIVIDADES SESENVOLVIDAS 

Nos dias durante o mês de abril, maio, junho a equipe se mobilizou para a 

definição dos membros e edição dos decretos municipais para a designação dos 

comitês (executivo e coordenação) e outros documentos para regulamentar o 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Munícipio de Novo Horizonte do 

Oeste. 

Em abril foi publicado o primeiro decreto com a designação dos membros 

dos Comitês de Coordenação e de Execução do PMSB pelo prefeito. Porém, foi 

necessária a reformulação dos comitês e uma nova designação aconteceu em 

junho/2019. 
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Após a rodada de negociação para o estabelecimento dos times de trabalho,  

as atividades do PMSB para Novo Horizonte do Oeste poderão ser iniciadas com 

foco na produção do plano tão necessário para o município. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os membros dos comitês estão a tomar conhecimento da dinâmica de 

trabalho do grupo e as atividades que fazem parte do plano de trabalho para 

realização do PMSB municipal, bem como o cronograma dos produtos a serem 

produzidos e enviados à FUNASA. Enfim, os membros dos comitês entenderam 

que a capacitação e assessoria pela equipe do IFRON/FUNASA são indispensáveis.  

 

Novo Horizonte do Oeste, 01 de setembro de 2019.  
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