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 RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

 

Mês de referência: Agosto/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 elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Novo Horizonte do Oeste, com assessoria da equipe da equipe técnica do Projeto Saber Viver 

(TED IFRO/FUNASA 08/2017) no mês de agosto 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 a mobilização comunitária, a investigação sobre as condições sociais e 

econômicas e o diagnóstico do saneamento básico municipal para a produção do PMSB, bem 

como relatar as dificuldades enfrentadas até o momento. 

 

2. ATIVIDADES SESENVOLVIDAS. 

No mês de agosto, o comitê de execução organizou uma série de reuniões com os 

membros e os agentes de saúde (ACS) para viabilizar a divulgação das reuniões setorizadas 

planejadas para o mês de setembro na sede de Novo Horizonte do Oeste e no Distrito de 

Migrantenopolis. Os comitês trabalharam na divulgação de cada setor, divulgando nos meios 

de comunicação como: rádio local, nas escolas, associações, reuniões das cooperativas, foram 

realizada divulgações pelo site da prefeitura municipal e nas redes social dos membros dos  

comitês . 

Durante os convites era reforçada a população a importância da sua participação para a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Munícipio de Novo Horizonte do 

Oeste (Figuras 1, 2 e 3). 
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Figura 1 – Reunião com os Agentes Comunitários de Saúde – ACS para divulgação do 

PMSB. 

 
Fonte: Comitê (2019). 

 

Figura 2 – Convites para as audiências públicas. 

 
Fonte: Comitê (2019). 
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Figura 3 – Divulgação do PMSB em eventos do município. 

 
Fonte: Comitê (2019). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os comitês trabalharam de maneiro conjunta no mês de agosto em prol da organização 

das reuniões setorizadas. A equipe empreendeu esforços para mostrar à comunidade a 

importância da participação social nas reuniões para que o PMSB tenha representatividade da 

população e compromisso do poder público. Enfim, a necessidade de ter a ajuda e 

acompanhamento da equipe do IFRON/FUNASA torna-se indispensável.  

 

Novo Horizonte, 05 de Novembro de 2019.  
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De acordo,  

 

 

 

 


