RELATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE:
Sítio Novo
DATA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
20/12/2021
JANEIRO/2021:
No mês de janeiro, o município de Sítio Novo não realizou atividades referentes a
elaboração do PMSB, logo, este continuou parado.

FEVEREIRO/2021:
No mês de fevereiro, o município de Sítio Novo não realizou atividades referentes a
elaboração do PMSB, logo, este continuou parado.

MARÇO/2021:
No mês de março, o município de Sítio Novo buscou contato com a UFRN para retomada
das atividades, porém não teve prosseguimento. Dessa forma, a elaboração do PMSB
continuou parada.

ABRIL/2021:
No mês de abril, o município de Sítio Novo não realizou atividades referentes a
elaboração do PMSB, logo, este continuou parado.

MAIO/2021:
No mês de maio, o município de Sítio Novo não realizou atividades referentes a
elaboração do PMSB, logo, este continuou parado.

JUNHO/2021:
No mês de junho, o município de Sítio Novo não realizou atividades referentes a
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elaboração do PMSB, logo, este continuou parado.

JULHO/2021:
No mês de julho, o município de Sítio Novo não realizou atividades referentes a
elaboração do PMSB, logo, este continuou parado.

AGOSTO/2021:
No mês de agosto foram realizadas pela equipe do PMSB do município de Sítio Novo/RN
as atividades de retomada dos trabalhos, formação dos novos comitês de Coordenação e
Execução do PMSB, reunião virtual com o apoio da UFRN, Prefeita do município,
engenheiro coordenador do plano, secretários. Visita na adutora da Serra da Tapuia e
comunidades rurais. Reunião com fiscal da empresa que faz a coleta de resíduos sólidos,
reunião com funcionário da secretaria de obras sobre o esgoto sanitário do município.
Reunião com representante da CAERN local. Reunião com coordenador de finanças da
prefeitura para levantamento de informações a serem inseridas no plano. Reunião com
Secretaria de Obras do município. Reunião com secretário de Recursos Hídricos. Visita e
Levantamento de dados nas comunidades rurais para o diagnóstico técnico.
16/08/2021: Atividade 1: Retomada das atividades do PMSB de Sítio Novo RN, reunião virtual com Maiara da
equipe de apoio da UFRN com a Prefeita Andrezza Brasil, Secretário de Agricultura Alessandro, com Secretária
de Saúde Paula, Engenheiro Civil Patrício para definir as novas ações do PMSB de Sítio Novo.

Foto - Reunião virtual da Equipe da UFRN com equipe do PMSB de Sítio Novo RN.
Atividade 2: Publicação dos novos comitês de coordenação e executivos do PMSB de Sítio Novo RN.

19/08/2021: Atividade 01: Visita das comunidades rurais do município de Sítio Novo. Comunidade da Serra da
Tapuia, Assentamento São Pedro, Tanque da Veia e Catolé de cima. Coleta de dados e localização dessas
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comunidades.
Foto - Estação de Bombeamento de Água da adutora da Serra da Tapuia.

Foto – Adutora da Serra da Tapuia.

Foto – Reservatório de água suspenso da Serra da Tapuia. (25 mil litros)

23/08/2021: Atividade 1: Visita nas comunidades rurais de Riacho do Cruzeiro, Riacho dos Cavalos, Ipueira,
Carrasco e Oiticica.
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Foto – Riacho do Cruzeiro.

Foto – Sítio Oiticica

Atividade 2: Reunião com Marino coordenador da empresa terceirizada Aspec que é a responsável pela coleta de
resíduos sólidos do município.

Foto – Reunião com Marino da Aspec, coordenador da coleta de resíduos sólidos.
24/08/2021: Atividade 1: Visita ao reservatório suspenso de água da CAERN do município de Sítio Novo. 150
mil litros de capacidade.
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Foto – Reservatório suspenso de água da CAERN de Sítio Novo

Atividade 2: Reunião com Eduardo funcionário da CAERN de Sítio Novo.

Foto – Reunião com funcionário Eduardo da CAERN.

25/08/2021: Atividade 1: Visita das comunidades rurais de Jucuri, Retiro, Monte Alegre, Trapiá, Vaca Braba.
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Foto – Comunidade rural de Jucuri.

Foto – Comunidade de Monte Alegre.

26/08/2021: Atividade 1: Visita ao Hospital Municipal de Sítio Novo para coleta de dados do resíduo sólido da
saúde.

Foto – Hospital Municipal de Sítio Novo.
Atividade 2: Reunião com Shayanna diretora do Hospital Municipal de Sítio Novo.
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Foto – Reunião com Shayanne diretora do Hospital Municipal de Sítio Novo.
Atividade 3: Visita das comunidades rurais de Barra dos Amaros, Pau D’arco.

Foto – Comunidade Barra dos Amaros

Foto – Comunidade Pau D’arco.

Atividade 4: Coleta de dados do Sistema de Drenagem de Sítio Novo.
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Foto – Sistema de Drenagem de Sítio Novo.

Atividade 5: Reunião com Jeferson (Chefe) funcionário da secretaria de obras para coleta de dados do sistema de
drenagem de Sítio Novo.

Foto – Reunião com Jeferson da Secretaria de Obras.
27/08/2021: Atividade 1: Visita com Edelson (Pina) representante da Vigilância Sanitária do município de Sítio
Novo e com Ronaldo (Ceará) motorista da Secretaria de Saúde nas comunidades rurais de Sítio São Pedro,
Xique Xique, Exú, Pau de Leite, Tanque Verde, Serra Bonita e Sítio Pereiro.
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Foto – Visita as comunidades rurais com Edelson
e Ronaldo da secretaria de saúde.
30/08/2021: Atividade 1: Visita as comunidades rurais de Serra Chata, Sítio Primavera, Sítio Bandeira, Sitio
Cachoeira, Sítio Solidão e Sítio Brilhosa.

Foto – Sítio Primavera.
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Foto – Sitio Cachoeira.

Atividade 2: Visita a Lagoa de Estabilização de Esgoto de Sítio Novo com secretário de agricultura Alessandro.

Foto – Visita a Lagoa de Estabilização de Esgoto de Sítio Novo com secretário de Agricultura Alessandro.
31/08/2021: Atividade 1: Visita as comunidades rurais de Sítio Velas, Fazenda Olho d’água, e Sítio Olho d’água
dos Negros.
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Foto – Sítio Velas.

Foto - Sítio Olho D’água dos Negros.

Atividade 2: Reunião com Secretário de Recursos Hídricos Valderi para coleta de dados do PMSB de Sítio
Novo.

Foto – Reunião com Secretário de Recursos Hídricos de Sítio Novo.

Atividade 03: Reunião com Secretário de Finanças Rosenildo sobre dados financeiros dos custos com o
saneamento do município.
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Foto – Reunião com Rosenildo Secretário de Finanças.

SETEMBRO/2021:
No mês de setembro, foram realizadas pela equipe do PMSB (Plano Municipal de
Saneamento Básico) visita a parede do açude Barra da Tapuia para registro fotográfico de
resíduos sólidos da construção cível que foram depositados no local, registro fotográfico de
componentes da adutora da Serra da Tapuia, visita as comunidades rurais do Cabeço, Sítio
São José, Malhada dos Galdino, Catolé dos Enedinos, Sítio Pimenta, fotos tiradas da
manoplas da rede de abastecimento de água da zona urbana de Sítio Novo, visita as
instalações danificadas dos booster do Sítio Salgadinho, visita ao Sítio Catolé de cima para
retirada de fotos de caixa d’água desativada e deteriorada, visita ao Sítio Pimenta, visita ao
Sítio Recreio. Fotos retiradas e informações levantadas sobre o sistema de drenagem do
município. Foram iniciadas as atividades de montagem dos dados coletados em campo para
ser elaborado o Diagnóstico Técnico do PMSB de Sítio Novo. Foram colocadas informações
sobre o diagnóstico da situação atual do saneamento básico de Sítio Novo nas quatro
vertentes, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem
Pluvial. Os dados foram inseridos nos softwares de edição de texto e planilhas eletrônicas e
foram enviados em 15/10/2021 para o Grupo de Pesquisa 4 da UFRN que dá apoio e
coordena o Plano de Saneamento. A equipe da UFRN vai analisar as informações e fazer o
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feedback de possíveis correções e pendencias enviando de volta para a Equipe de Execução
do Plano de Saneamento fazer as devidas correções.
01/09/2021: Atividade 1: Visita a parede do açude Barra da Tapuia para registro fotográfico de resíduos sólidos
da construção cível que foram depositados no local.

Foto – Parede do açude Barra da Tapuia com deposito de resíduos da construção civil em Sítio Novo/RN.

Atividade 2: Registro fotográfico de componentes da adutora da Serra da Tapuia na zona rural de Sítio
Novo/RN.
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Foto – Manopla da adutora da Serra da Tapuia em Sitio Novo/RN.
Atividade 03: Visita a rede de drenagem pluvial na zona urbana de Sítio Novo/RN.

Foto – Rede de drenagem com manilhas de concreto de 1000mm.
03/09/2021: Atividade 1: Visita ao Sítio São José na zona rural de Sítio Novo/RN.
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Foto – Cisterna em casa no Sítio São José.
08/09/2021: Atividade 1: Visita Comunidade Malhada do Galdino zona rural de Sítio Novo/RN.

Foto – Fossa rudimentar e esgoto de águas cinzas sendo despejado em terreno a céu aberto no quintal de casa na
Comunidade Malhada do Galdino.

10/09/2021: Atividade 1: Visita Comunidade Catolé dos Enedinos zona rural de Sítio Novo/RN.
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Foto – Casa com cisterna na comunidade Catolé dos Enedinos.
13/09/2021: Atividade 1: Visita as manoplas da rede de abastecimento de água da zona urbana de Sítio
Novo/RN.

Foto – Manopla da entrada de água que vem da Adutora Monsenhor Expedito para o reservatório suspenso da
CAERN na zona urbana de Sítio Novo/RN.
15/09/2021: Atividade 1: Visita as instalações dos booster da rede desativada do Sítio Salgadinho na zona rural
de Sítio Novo/RN.
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Foto – Booster desativado da rede de abastecimento sem funcionamento do Sítio Salgadinho.
20/09/2021: Atividade 1: Visita ao Sítio Pimenta zona rural de Sítio Novo/RN.

Foto – Esgoto de águas cinzas sendo despejado no quintal de casa no Sítio Pimenta.
22/09/2021: Atividade 1: Visita ao Sítio Recreio zona rural de Sítio Novo/RN.
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Foto – Esgoto sendo despejado em quintal de casa no Sítio Recreio.
24/09/2021: Atividade 1: Visita a comunidade Serra de Baixo na zona rural de Sítio Novo/RN.

Foto – Cisterna em casa na comunidade Serra de Baixo.
27/09/2021: Atividade 1: Elaborando o diagnóstico técnico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Sitio
Novo/RN.
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Foto – Inserindo os dados colhidos em campo no diagnóstico técnico.
29/09/2021: Atividade 1: Elaborando o diagnóstico técnico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Sitio
Novo/RN.

Foto – Construindo mapas do Saneamento básico de Sítio Novo/RN
30/09/2021: Atividade 1: Elaborando o diagnóstico técnico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Sitio
Novo/RN.
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Foto – Inserindo dados no Diagnóstico Técnico.

OUTUBRO/2021:
No mês de outubro, foram realizadas pela equipe do PMSB do município de Sítio Novo/RN as
atividades de elaboração do Diagnostico Técnico do PMSB de Sítio Novo/RN, visita aos
dessalinizadores deteriorados e precisando de manutenção, registro fotográfico de áreas sem estrutura
de microdrenagem, registro fotográfico de áreas com risco de contaminação do solo e cursos d'águas,
registro fotográfico de áreas com potencial de proliferação de vetores e transmissores de doenças,
registro fotográfico de filtro e caixas de esgoto das lagoas de estabilização de esgotos deterioradas,
elaboração de mapas, dando início ao produto D, Prospectiva e Planejamento Estratégico do PMSB
de Sítio Novo/RN, reunião com a responsável pela comunicação da prefeitura,

Secretário de

Educação, Secretária de Saúde, Secretária de Assistência Social, Secretário de Turismo, Secretário de
Agricultura para definir as estratégicas de mobilização para a divulgação do questionário virtual da
consulta pública do diagnostico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.

01/10/2021: Atividade 1: Elaboração do Diagnóstico Técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.
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Foto – Inserindo dados coletados em campo no diagnóstico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN
05/10/2021: Atividade 01: Elaboração de mapas para serem inseridos no Diagnóstico Técnico do PMSB de
Sítio Novo/RN.

Foto – Elaborando Mapas para serem inseridos no diagnóstico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN

07/10/2021: Atividade 01: Visita aos dessalinizadores deteriorados e precisando de manutenção da Zona
Urbana de Sítio Novo/RN.
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Foto – Estrutura onde existia dessalinizador destruída na zona urbana de Sitio Novo/RN.

Foto – Dessalinizador desativado precisando de manutenção na zona urbana de Sítio Novo/RN

13/10/2021: Atividade 01: Registro fotográfico de áreas sem Estrutura de Microdrenagem.
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Foto – Rua sendo pavimentada em área de risco de alagamentos sem estruturas de drenagem na zona urbana de
Sítio Novo/RN.
15/10/2021: Atividade 01: Registro fotográfico de áreas com risco de contaminação do solo e cursos d’águas.

Foto – Tanque em propriedade privada que faz irrigação de capim, que recebe contribuição de
esgoto sem tratamento adequado das lagoas de estabilização de Sítio Novo/RN.
19/10/2021: Atividade 01: Registro fotográfico de áreas com potencial de proliferação de vetores e
transmissores de doenças.
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Foto – Área com potencial de proliferação de vetores e Transmissores de doenças na zona urbana de Sítio
Novo/RN.
21/10/2021: Atividade 01: Registro fotográfico de filtro e caixas de esgoto das lagoas de estabilização de
esgotos deterioradas.

Foto – Filtro da entrada de esgoto das lagoas de estabilização de esgoto de Sítio Novo/RN.
26/10/2021: Atividade 01: Dando início ao produto D, Prospectiva e Planejamento Estratégico do PMSB de
Sítio Novo/RN.

24

Fotos – Inserindo dados no Produto D, prospectiva e planejamento estratégico do PMSB de Sítio
Novo/RN.
28/10/2021: Atividade 01: Reunião com a responsável pela comunicação da prefeitura de Sítio Novo/RN para
definir as estratégicas de mobilização para a divulgação do questionário virtual da consulta pública do
diagnostico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.

Foto – Reunião com Raissa da comunicação da prefeitura para divulgação do questionário virtual do
diagnostico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.
28/10/2021: Atividade 02: Reunião com o Secretário de Educação da prefeitura de Sítio Novo/RN, para definir
as estratégicas de mobilização para a divulgação do questionário virtual da consulta pública do diagnostico
técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.
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Foto – Reunião com Francisco (Neném) Secretário de Educação da prefeitura de Sítio Novo/RN para
divulgação do questionário virtual do diagnostico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.
28/10/2021: Atividade 03: Reunião com a Secretária de Saúde da prefeitura de Sítio Novo/RN, para definir as
estratégicas de mobilização para a divulgação do questionário virtual da consulta pública do diagnostico técnico
do PMSB de Sítio Novo/RN.

Foto – Reunião com Paula Secretária de Saúde da prefeitura de Sítio Novo/RN para divulgação do questionário
virtual do diagnostico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.
29/10/2021: Atividade 01: Reunião com o Secretária de Agricultura da prefeitura de Sítio Novo/RN, para
definir as estratégicas de mobilização para a divulgação do questionário virtual da consulta pública do
diagnostico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.
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Foto – Reunião com Alessandro Secretário de Agricultura da prefeitura de Sítio Novo/RN para divulgação.

NOVEMBRO/2021:
No mês de novembro, foram realizadas pela equipe do PMSB do município de Sítio Novo/RN
as atividades de elaboração do produto D, Prospectiva e Planejamento Estratégico do PMSB de Sítio
Novo/RN, divulgação do questionário para população sobre o diagnóstico técnico do PMSB de Sítio
Novo/RN, reunião com diretores e coordenadores das escolas municipais e com Secretário de
Educação de Sítio Novo/RN para a divulgação do questionário para os alunos e seus pais,
Conscientização dos alunos na rede municipal de ensino sobre o PMSB de Sítio Novo, preparação
para a conferencia do PMSB de Sítio Novo.
03/11/2021: Atividade 1: Elaboração do produto D, Prospectiva e Planejamento Estratégico do
PMSB de Sítio Novo/RN.

Foto – Elaboração do produto D, Prospectiva e Planejamento Estratégico do PMSB de Sítio
Novo/RN.
04/11/2021: Atividade 01: Divulgação do questionário para população sobre o diagnóstico técnico do
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PMSB de Sítio Novo/RN.

Fotos – Prints da tela do feed do Instagram da Prefeitura de Sítio Novo/RN divulgando o questionário
da consulta pública do diagnóstico técnico do PMSB de Sítio Novo/RN.

05/11/2021: Atividade 01:Reunião com diretores e coordenadores das escolas municipais e com
Secretário de Educação de Sítio Novo/RN para a divulgação do questionário para os alunos e seus
pais.
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Foto – Reunião com diretores e coordenadores das escolas municipais e com Secretário de Educação
de Sítio Novo/RN para a divulgação do questionário da consulta pública do diagnóstico técnico do
PMSB de Sítio Novo/RN para os alunos e seus pais.
09/11/2021: Atividade 1: Conscientização dos alunos da rede municipal de ensino sobre o PMSB de
Sítio Novo/RN.

Fotos – Trabalhos dos alunos com ênfase no Plano de Saneamento básico de Sítio Novo/RN.
19/11/2021: Atividade 1: Término do prazo para o preenchimento dos formulários do diagnostico
técnico do PMSB de Sítio Novo.
24 e 25/11/2021: Atividade 1: Preparação para a Conferência do PMSB de Sítio Novo.
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Foto – Elaborando roteiro para o cerimonial da Conferencia do PMSB de Sítio Novo/RN.
30/11/2021: Atividade 1: Reunião com a prefeita para definir as ações da Conferência do PMSB de
Sítio Novo.

DEZEMBRO/2021:
No mês de dezembro, o município de Sítio Novo finalizou o Plano Municipal de
Saneamento Básico. Além disso, no dia 15/12/2021 realizou a I Conferência Municipal de
Saneamento Básico do Município de Sítio Novo e realizou a divulgação do questionário de
aprovação do plano.
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