RELATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2017/18 DO MUNICÍPIO DE:
SÍTIO NOVO
DATA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
06/03/2018
JANEIRO/2017:
Diante da mudança de gestão não foi realizada nos municípios nenhuma atividade nesse
período.
FEVEREIRO/2017:
Diante da mudança de gestão não foi realizada nos municípios nenhuma atividade nesse
período.
MARÇO/2017:
- Conferência Regional:
A conferência Regional teve como principal objetivo a sensibilização das equipes e
gestores dos municípios, acerca da importância do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Na oportunidade, constituintes das equipes da FUNASA e UFRN, explanaram acerca do
surgimento do projeto e do funcionamento do TED, bem como alertaram sobre a necessidade
da formação de comitês aptos a trabalharem na execução e coordenação do processo que
culmina com a consolidação do PMSB.
O município teve representação de 5 membros dos comitês.

- Oficina de Retomada 1.1 (Plano de Trabalho e Plano de Mobilização):
A Oficina de Retomada 1.1 realizada no dia 29 de março de 2017, no município de São
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Paulo do Potengi, teve como objetivo a capacitação dos comitês que não participaram das
primeiras oficinas referentes aos Planos de Trabalho e de Mobilização.
No primeiro momento, foram apresentados e discutidos os tópicos constituintes de
ambos os documentos, assim como foram repassados aos municípios documentos modelos,
contendo as informações tidas como padrão para todos os municípios do grupo. Cada comitê
tem a responsabilidade de modificar o documento, adaptando-o para a realidade encontrada
no município.
Em um segundo momento, os municípios de cada grupo se reuniram em salas para
iniciarem os trabalhos nos documentos apresentados e sanarem possíveis dúvidas acerca do
que foi discutido. Cada grupo recebeu o acompanhamento de seu coordenador e bolsista,
bem como dos engenheiros presentes.
O município teve representação de 3 membros dos comitês.

ABRIL/2017:
- Oficina de Retomada 1.2 (Diagnóstico Técnico-Participativo):
A Oficina de Retomada 1.2 realizada no dia 12 de abril de 2017, no município de São
Paulo do Potengi, teve como objetivo a capacitação dos comitês que não participaram das
primeiras oficinas referentes à consolidação do Diagnóstico Técnico-Participativo. Na
presente oportunidade também se discutiu sobre a realização do diagnóstico de legislação.
No primeiro momento, apresentou-se o referido documento, bem como foi dito que
esse era constituído de dados secundários, evidenciando assim a necessidade de atualização
do diagnóstico pelos comitês através das atividades em campo. Ainda pela manhã, a equipe
de advocacia do projeto apresentou o documento padrão do diagnóstico de legislação e
alertou os comitês acerca da necessidade de consolidar tal documento.
Em um segundo momento, os municípios de cada grupo se reuniram em salas para
iniciarem os trabalhos nos documentos apresentados e sanarem possíveis dúvidas acerca do
que foi discutido. Cada grupo recebeu o acompanhamento de seu coordenador e bolsista,
bem como dos engenheiros presentes.
O município não teve representação dos membros do comitê.

MAIO/2017:
- Reunião de Acompanhamento:
A Reunião de Acompanhamento realizada no dia 31 de maio de 2017, no município de
Tangará, teve como objetivo um acompanhamento individual das atividades realizadas pelos
comitês inseridos no grupo 4.
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Dessa forma cada comitê foi acompanhado separadamente e pôde relatar dificuldades
encontradas no processo e reestabelecer prazos para entrega dos documentos que ainda não
haviam sido consolidados. A reunião foi comandada pelo coordenador, bolsista e engenheiro
de cada grupo.
O município teve representação de 2 membros dos comitês.

JUNHO/2017:
- Visita técnica da equipe da FUNASA e UFRN:
A atividade realizada no dia 28 de junho de 2017 fez parte da etapa do diagnóstico
técnico e contou com a presença da equipe da Prefeitura Municipal de Sítio Novo, o
Engenheiro Civil Diógenes Sena da FUNASA e as representantes da UFRN, Profª. Izabela
Lima e Bols. Bárbara Hillary, do Grupo 4 do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram
visitados vários pontos referentes ao saneamento básico no município, tais como:
Reservatório Elevado, onde contamos com a presença dos colaboradores da CAERN que
explanaram a cerca do funcionamento e condições do reservatório, elucidando algumas
deficiências do sistema e método de operação em algumas manobras realizadas; após isso,
foram visitados os Poços Artesianos na sede, onde se observou concomitantemente o sistema
de Drenagem existente. Quanto aos poços, a equipe abordou o sistema de captação e
dessalinização, que teve como orador o Secretário de Obras Márcio Serafim, que discorreu
sobre o tratamento, o destino e a geração de efluentes nos locais. Márcio falou também sobre
alguns problemas da drenagem existente no município, que devido a sua topografia, deixa a
desejar em alguns pontos específicos; outro local visitado e que gerou muitos
questionamentos foi a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE da sede municipal, que
apresentou diversas incoerências, tais como topografia, execução, manutenção,
funcionalidade e outros. Durante a visita nesse ponto, um morador da região abordou a
equipe e explicou o histórico da construção até o momento atual, levando-a ponto a ponto e
comentando sobre o funcionamento da mesma e os problemas que a ETE enfrenta. Vale
ressaltar que o morador utiliza o efluente tratado para fins de irrigação, mas que no momento
atual o sistema não tem vazão suficiente para chegar a sua terra; a visita seguinte se deu no
lixão de Sítio Novo com a presença do Secretário de Recursos Hídricos, onde foi verificado
que o mesmo encontra-se em uma zona distante da sede, aparentemente organizado, com
uma estrutura para coleta seletiva (que não ocorre no município) e com valas para aterros.
Observou-se que as valas não estavam sendo preenchidas e que necessitam ser utilizadas.
Verificou-se também a presença de pequenas moradias no entorno do lixão. A visita se deu
até a Pedra de São Pedro, onde no caminho verificamos a presença de uma pequena adutora
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com buster, e na localidade final (Pedra de São Pedro) foi observado o olho d’água, com uma
estrutura de reservatório e uma caixa d’água de fibra. Por fim, voltamos para a sede para
verificarmos os itens a serem passados para o diagnóstico técnico, e ficou a cargo do
Engenheiro Aslann realizar a visita na Serra da Tapuia e comunidades rurais para
complementação do material.

JULHO/2017:
- I Seminário de Mobilização e Sensibilização sobre o Plano Municipal de Saneamento
Básico:
No dia 12 de julho do corrente ano, a Prefeitura Municipal de Sítio Novo realizou,
durante a manhã no distrito Serra da Tapuia e tarde na sede do município, o I Seminário de
sensibilização e mobilização sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. O seminário
foi promovido pelo Comitê de Coordenação, representados pelos membros, Larissa Layane
de Lira Santos e Márcio Antônio Serafim, e pelo Comitê de Execução, representado pelos
membros, Aslann Leonette Araújo dos Santos, Cléria Ribeiro de Medeiros e João Batista dos
Santos.
Durante o Seminário foram discutidos temas como Abastecimento de Água,
Esgotamento Sanitário, Drenagem, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. O
Seminário foi ministrado pelo engenheiro civil, Aslann Leonette dos Santos e contou com
presença dos representantes sindicais, professores, profissionais da saúde e a presença de
moradores do município, onde os mesmos puderam tirar dúvidas, expor seus problemas
referentes ao saneamento básico e assim ajudar os comitês do PMSB na elaboração do plano
de diagnóstico. O objetivo desse momento foi de provocar a população a participar
ativamente da elaboração do PMSB, mostrando a melhorias trazidas pela implantação desse
projeto.
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AGOSTO/2017:
- O município não realizou atividades no referido mês, pois estava trabalhando nos produtos:
Oficina da Minuta da Política, Oficina 2 e Oficina 3.
SETEMBRO/2017:
- O município não realizou atividades no referido mês, pois estava trabalhando nos produtos:
Oficina da Minuta da Política, Oficina 2 e Oficina 3.
OUTUBRO/2017:
- O município não realizou atividades no referido mês, pois estava trabalhando nos produtos:
Oficina da Minuta da Política, Oficina 2 e Oficina 3.
NOVEMRO/2017:
- Oficina da Minuta da Política:
A Oficina da minuta da política realizada no dia 14 de novembro de 2017, no
município de Natal, teve como objetivo a capacitação dos comitês acerca da Minuta de
Política de Saneamento Básico do Município.
Durante a manhã a equipe do jurídico apresentou uma minuta padrão a ser entregue a
todos as equipes, para que essas possam consolidá-lo. Na oportunidade alertou-se sobre a
importância da aprovação da referida minuta pela câmara municipal. No período da tarde os
comitês tiveram a oportunidade de relatar dificuldades encontradas nos documentos que
ainda não foram consolidados, bem como sanar possíveis dúvidas.
O município teve representação de 1 membros dos comitês.
- Oficina 2 (Prospectiva e Planejamento Estratégico):
A Oficina 02 realizada no dia 20 de novembro de 2017, no município de Natal, teve
como objetivo a capacitação dos comitês acerca do documento de Prospectiva e
Planejamento Estratégico.
Inicialmente, expôs-se o documento em pauta, de forma a discutir objetivos do
prognóstico proposto. Cada município recebeu um documento padrão, que seria
posteriormente atualizado por cada comitê.
Durante à tarde, os municípios de cada grupo se reuniram parar receberem um
acompanhamento de perto, acerca de dúvidas e dificuldades a serem encontradas na
consolidação do documento. Cada grupo recebeu o acompanhamento de seu coordenador e
bolsista, bem como dos engenheiros presentes.
O município teve representação de 3 membros dos comitês.
DEZEMBRO/2017:
- Oficina 3 (Programas, Projetos e Ações e Plano de Execução:
A Oficina 03 realizada no dia 15 de dezembro de 2017, no município de Natal, teve
como objetivo a capacitação dos comitês para consolidação do documento de Programas,
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Projetos e Ações, bem como do documento de Plano de Execução.
Todos os comitês receberam modelos padrões contendo informações comuns a todos
os municípios em ambos os documentos, sob a responsabilidade de consolidá-los com os
dados referentes à cada município. A oficina prosseguiu com um segundo momento,
acompanhado por bolsistas, coordenadores e engenheiros, onde cada comitê pode sanar suas
dúvidas e iniciar a atualização do modelo padrão recebido.
O município teve representação de 3 membros dos comitês.

Situação atual do município:
Descrição da situação atual do município, informando em que fase está atualmente em
relação aos produtos, oficinas realizadas, relatórios concluídos ou não, possíveis pendências
e dificuldades enfrentadas.
Ex: O município de Natal está finalizando o produto C (diagnóstico técnico-participativo), já
realizou as oficinas de mobilização e está inserindo o relatório no documento final. O
município já começou a se reunir para iniciar o produto D (prospectiva e planejamento
estratégico).
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