V Conferência Municipal de Saneamento Básico - 2011
EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL
Grupo Temático 4 : Manejo de águas pluviais urbanas no Município de Natal.
08/12/2011
Proposições para melhorias no sistema de drenagem urbana:
1- Criar uma política voltada para a educação sanitária e ambiental objetivando a
sensibilização da população;
2- Priorizar a continuidade e conclusão das obras inacabadas de drenagem. Exemplo:
obras nos bairros de lagoa azul, nossa senhora da apresentação (lago de soledade),
bairro jardim progresso (av. Chico mendes, uma vez que toda a água escoa pela
mesma, deixando os moradores do vale dourado desabrigados) e capim macio;
3- Fortalecer a estrutura de manutenção da rede pública de drenagem. Exemplo:
desobstrução e limpeza dos canais já existentes interligando as lagoas de josé sarney,
soledade, jardim primavera e outras;
4- Intensificar a fiscalização das ligações clandestinas à rede de drenagem;
5- Garantir a participação de representantes da v conferência de saneamento no
acompanhamento das obras de macrodrenagem da copa de 2014;
6- Reavaliar o sistema de drenagem de mãe luíza, principalmente na rua joão xxiii, no
sentido que seja ampliada a rede coletora de drenagem;
7- Viabilizar a participação de um representante da comissão dos delegados da v
conferência municipal de saneamento básico na execução do plano municipal de
educação sanitária e ambiental;
8- Viabilizar logística de transporte e alimentação para a participação dos delegados nas
ações de acompanhamento da implementação das propostas construídas na v
conferência municipal de saneamento básico;
9- Incluir na dívida ativa do município as multas emitidas para os infratores da legislação
ambiental no que se refere ao lançamento irregular de águas de chuva na via pública;
10- Massificar a divulgação através dos meios de comunicação local de todas as ações
relacionadas ao saneamento básico. (audiências públicas, conferências);
11- Reativar o sistema ouvidoria geral do município (156);
12- Melhorar o padrão de atendimento das empresas prestadoras de serviços na área de
saneamento ambiental de acordo com a legislação vigente;
13- Promover ações de sensibilização e informação as comunidades a respeito da
importância do saneamento básico para os aspectos ambientais e de saúde pública,
através de campanhas educativas para comunidades do município como um todo,
pelos órgãos prestadores dos respectivos serviços e demais instituições afins.

