IV Conferência Municipal de Saneamento Básico - 2009
SANEAMENTO BÁSICO: UM DIREITO UNIVERSAL, RESPONSABILIDADE DE TODOS
Grupo Temático 4: Educação sanitária e ambiental como instrumento de cidadania.
PROPOSIÇÕES

1. Propor uma melhor divulgação na educação para o reuso da água nas
residências, indústrias e comércios.
2. Ampliar para todos os bairros de Natal o programa de educação e saúde
ambiental e calçada amiga – experiência unidade saúde da família, cidade nova.
3. Incentivar a separação do lixo e a coleta seletiva.
4. Solicitar a colocação de caixas coletoras simplificadas em pontos estratégicos.
5. Campanhas educativas em rádio e TV.
6. Destinar um percentual para campanhas educativas ambientais, a ser retirado
das propagandas governamentais.
7. Cobrar participação efetiva e participativa da prefeitura para projetos de
conscientização ambiental.
8. Fomentar a criação de programas de capacitação dos professores da rede de
ensino, gerando parcerias para a disseminação do conhecimento de educação
sanitária e ambiental.
9. Organizar oficinas de educação ambiental nos bairros, com entrega de material
informativo sobre educação ambiental, em projeto de educação continuada.
10. Solicitar à ARSBAN uma melhor divulgação de suas ações para a população
entender o seu papel e exercer sua cidadania.
11. Capacitação dos líderes comunitários como agentes multiplicadores em
educação ambiental para programas direcionados às famílias.
12. Solicitar à ARSBAN o retorno do progesa através da oficialização do projeto no
município de Natal, formando agentes multiplicadores de educação sanitária e
ambiental direcionado para professores, servidores e funcionários públicos,
ongs, representantes de conselhos comunitários, estudantes e cidadãos em
geral interessados no assunto.
13. Massificar a divulgação através dos meios de comunicação local das audiências
públicas como momento privilegiado de fomentar a participação popular na
educação ambiental.
14. Criar programas de educação ambiental nas escolas, com teatros, palestras,
oficinas direcionadas para crianças mostrando a importância de manter a
cidade limpa.
15. Promover a integração dos diversos órgãos e instituições com projetos de
educação sanitária e ambiental.

16. Envolver a população na discussão e processo de educação sanitária e
ambiental desde a fase de concepção e planejamento das intervenções sócioambientais.
17. Criação de uma rede de informações onde se possa agregar todos os informes
sobre as questões ambientais: a qualidade da água potável, monitoramento
dos mananciais, eventos, audiências públicas, balneabilidade, programas,
oficinas e outros.
18. Solicitar a reativação da unidade móvel da ARSBAN.
19. Sugerir a criação de uma lei municipal obrigando os fabricantes a recolher seus
resíduos

