
 

   

 

 

 

VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

RELATÓRIO DO GRUPO 1 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

RESÍDUOS SÓLIDOS, ESGOTO, ÁGUA E DRENAGEM 

 

Coordenador: Ivan Noé Freitas Antunes 

Secretário: Diogo da Rocha Vargas  

Data: 03/12/2011. 

PROPOSTAS 

1 – Integrar as associações de moradores na campanha de gerenciamento de resíduos;  

2 – Intensificar a fiscalização para que se faça cumprir o Decreto 238/2011;   

3 – Criar a taxa de cobrança de beneficiamento de resíduos sólidos da construção civil;  

4 – Promover a integração do poder público e sociedade, através do uso de novas tecnologias 

de comunicação; 

5 – Fomentar a integração das secretarias para a gestão ambiental do município; 

6 – Implementar a coleta seletiva do município; 

7 – Capacitar a estrutura técnica na área de gerenciamento de resíduos; 

8 – Incentivar o uso de composto orgânico proveniente do lixo domiciliar para adubação em 

hortas comunitárias e agricultura familiar; 

9 – Garantir a discussão debate popular no processo de elaboração do plano municipal de 

saneamento;  

10 – Definição do modelo de gestão, fiscalização e regulação que o município precisa adotar; 

11 – Convite ao ministério público para participar do processo de elaboração do plano. 
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RELATÓRIO DO GRUPO 2 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

RESÍDUOS SÓLIDOS, ESGOTO, ÁGUA E DRENAGEM 

Coordenador: Victor V. Silva dos Santos 

Secretário: Flávio Carvalho Fontes 

Apresentação: Prof° Julio Cesar Carmo Leitão 

Data: 03/12/2011. 

PROPOSTAS 

 

1 - A finalização da obra do Canal das Corujas e a expansão da rede coletora para evitar a 

contaminação do corpo hídrico. 

2 – Intensificar a  fiscalização das redes pluviais identificando ligações irregulares de 

efluentes sanitários. 

3 - Universalização da rede de esgoto em toda área urbana. 

4- Na área de drenagem priorizar o levantamento dos dados referentes aos índices 

pluviométricos, topografia das áreas e a capacidade de vazão dos canais, indispensáveis à 

elaboração do projeto de Macro-drenagem. 

5- Adoção de um programa de coleta seletiva. 

RELATÓRIO DO GRUPO 3 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

RESÍDUOS SÓLIDOS, ESGOTO, ÁGUA E DRENAGEM 

 

Coordenador: Jorge André da Silva Rocha 

Secretário: Pomy Yara 

Data: 03/12/2011. 

PROPOSTAS 



 

   

 

 

Resíduos Sólidos 

1 – Capacitar a equipe escolar da rede municipal, sobre segregação de Resíduos Sólidos 

através do Núcleo de Educação Ambiental. 

2 - Disponibilizar tendas para ações educativas nas praias no período de alta temporada com 

distribuição de sacolas biodegradáveis e informações sobre o descarte correto dos materiais 

recicláveis em parceria com as entidades civis. 

Água e Drenagem 

1  - Captar água de chuva nos prédios públicos para  o uso em jardins, praças, banheiros e 

serviços de limpeza. 

Esgoto 

1 – Contemplar nas consultas públicas para o plano de saneamento básico do município as 

comunidades de Rocha Leão, Praia Âncora, Cláudio Ribeiro e Cantagalo. 

2 – Aumentar a fiscalização para conter as ligações clandestinas de esgoto nas galerias de 

águas pluviais. 

3 –  Revitalizar os rios dentro do perímetro urbano. 

 


