IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO
MUNICÍPIO DO NATAL:
Saneamento Básico: Um direito universal, responsabilidade de todos

A IV Conferência Municipal de Saneamento Básico do Município do Natal, cujo tema
central foi Saneamento Básico: Um direito universal, responsabilidade de todos,
realizada no período de 26 a 28 de novembro de 2009, no Centro de Referência em
Educação Aluízio Alves – CEMURE, caracteriza-se oportunidade ímpar de interação
entre profissionais da área de saneamento e representantes da população civil, entidades
governamentais e não governamentais para discutir os sistemas de saneamento e sugerir
aos poderes públicos prioridades fundamentadas nas experiências aduzidas pela
contribuição de cada representante da população e entidades.
A 4ª edição da Conferência Municipal de Saneamento contou com 102 participantes,
dentre os quais 68 na condição de delegados, 17 participantes e 17 componentes das
comissões Organizadora, Executiva e de Relatoria.
No período de preparação para a IV Conferência foram eleitos os representantes da
sociedade civil organizada através de reuniões ocorridas em cada zona administrativa do
município, sendo os demais delegados indicados pelas entidades representativas de cada
seguimento, conforme a Portaria 036/2009-ARSBAN. Foi realizado, também nesse
período, o concurso para escolha de logomarca e de fotografia utilizados nos materiais
de divulgação e documentos da IV Conferência.
Em 26 de novembro de 2009, durante a noite, ocorreu a abertura solene da IV
Conferência Municipal de Saneamento Básico do Município do Natal, contando com a
presença da Excelentíssima Sra. Prefeita Micarla de Sousa, de representantes do poder
legislativo municipal, de entidades não-governamentais, profissionais da área de
saneamento e ambiental e da população geral. Após a solenidade de abertura e a
Palestra Magna, proferida pelo regulador da ADASA, Sr. Marcos Montenegro,
procedeu-se com a leitura do Regimento Interno da IV Conferência Municipal de
Saneamento Básico, cujos termos foram aprovados pelos presentes.
No segundo dia de trabalho, dia 27 de novembro, no período matutino foram realizadas
as 4 (quatro) palestras dos eixos temáticos que tratavam de: Estado da Arte e
Acompanhamento dos Projetos de Saneamento na Região Metropolitana de Natal,
proferida pelo Vereador George Câmara; Gestão integrada do saneamento, pelo Prof.
Cícero Onofre; Controle social: instrumentos e perspectivas, apresentada pelo Prof.
Luiz Roberto Moraes; e Educação sanitária e ambiental como instrumento de cidadania,
pelo Prof. e atual Secretário Municipal de Educação, Sr. Elias Nunes. Em seguida,
durante a tarde, reuniram-se os grupos de discussão compostos pelos delegados, que
apresentaram e discutiram os problemas relacionados a cada tema e produziram as
proposições para cada eixo temático.
Dando continuidade aos trabalhos, no terceiro dia, 28 de novembro, durante a manhã,
reuniram-se os grupos de discussão para concluir as proposições e posteriormente
apresentá-las em plenária, que ocorreu no período vespertino.

A plenária ocorreu durante toda a tarde do terceiro dia da Conferência e foi marcada por
discussões amenas e muitas unanimidades na aprovação das proposições apresentadas
por cada relator dos grupos temáticos. Os pontos divergentes no grupo de trabalho
foram discutidos e as considerações e modificações necessárias efetuadas de acordo
com a plenária.
Foram apresentadas pela plenária moções para ser encaminhadas aos correspondentes
aos assuntos por elas versados, com fins de que fossem apreciadas e deliberadas.
Feito o trabalho de leitura e aprovação das proposições, foi eleita, em plenária, a
Comissão de Acompanhamento que tem por missão compilar, agrupar, encaminhar e
acompanhar o desdobramento das proposições formuladas. Este foi o último evento da
plenária e também da IV Conferência, que terminou com um coquetel de encerramento.
Após os trabalhos da IV Conferência as comissões de Organização, Executiva e
Relatoria reuniram-se na ARSBAN para avaliação e apresentação de sugestões para a
próxima Conferência, a ser realizada em 2 (dois) anos, e por maioria avaliou-se como
sendo boa a participação popular durante todo o evento e em especial durante as
discussões nos grupos de trabalho.

