Propostas aprovadas no 3º Fórum de
Saneamento e Meio Ambiente de Penápolis
1.

Adequar a lei de uso da ocupação do solo e do Plano Diretor através de ações
integrada às áreas de Saneamento e Meio Ambiente.

2.

O Daep deve ser responsável pela condução da criação da APA

3.

Fazer estudo para que o Consórcio seja mais eficaz na preservação do Ribeirão
Lajeado desde a nascente.

4.

Estabelecer normas e rotinas harmônicas entre a Prefeitura e o Daep.

5.

Rever a Lei Municipal n° 353/94 que delimitou a faixa de 500 metros, ao redor
do perímetro urbano, como área de expansão urbana, desde que volte ser
respeitada a Lei nº 1525 - Artigo 29 – Parágrafo 2.

6.

Ação emergencial para alteração da Lei 353/94 no seu artigo 7, delimitando a
área de expansão de acordo com a Lei 1525/85, criando a APA a montante da
captação do Ribeirão Lajeado até o limite urbano atual dentro desta bacia.

7.

Criar Código Municipal de Meio Ambiente.

8.

Formar uma Comissão para criação do Código Ambiental.

9.

Lei de ocupação: 75% ou mais da área ao redor do manancial não poderá ser
utilizada, permitindo apenas para o uso rural sem restrições.

10. Que os “Projetos de Loteamentos” passassem também pelo crivo do
“CONDEMA” e do Cons. de Desenvolvimento Urbano” e não somente pelo Daep e
PMP, pois quando várias pessoas analisam a margem de erro é bem menor.
11. Que os loteadores tivessem como obrigação vender o lote com a devida
estrutura, além de água/esgoto, iluminação, galerias e asfalto para depois não
onerar os compradores.
12. Não fazer concessão dos serviços de Saneamento Meio Ambiente do Município.
13. Participação dos proprietários rurais na preservação da Bacia do Ribeirão
Lajeado, fiscalizando e orientando.
14. Conscientizar os proprietários sobre a importância da preservação e após esse
trabalho conceder descontos nos impostos para quem respeitar. Punir com multas
quem não respeitar.
15. Apoio técnico e de campo aos estudantes do Colégio Agrícola e FUNEPE de

modo a conhecerem os problemas e encontrarem soluções praticas de
preservação do meio ambiente. Divulgação aos pais, em reuniões de escola,
igrejas, encontros, etc.
16. Que os serviços de manutenção (conserto e encanamento da residência sejam
prestados gratuitamente pelo Departamento Social da Prefeitura a população
carente)
17. O Daep deve divulgar todas as Leis referentes à Loteamentos, Meio Ambiente
que de alguma forma interessem a população.
18. Criar uma organização não governamental intitulada S.O.S. Lajeado, que tem
como objetivo discutir e elaborar propostas as questões ambientais de Penápolis e
região.
19. Que a Prefeitura Municipal aumente os recursos financeiros para o Consórcio
Intermunicipal do Ribeirão Lajeado, a fim de aumentar os funcionários e continuar
os trabalhos.
20. Construir área única para recebimento de entulho gerado no município.
21. Que caçambas em postos estratégicos, recebam entulhos que serão recolhidos
pelo Daep. Fiscalizar as atividades dos carroceiros e caminhoneiros mediante
multa. Na reincidência apreensão.
22. Aproveitamento do entulho proveniente da construção para servir de base para
pavimentação, com envolvimento dos carroceiros e empresas como Recolhe e
Remove.
23. Fazer campanhas de esclarecimento a população e proibir a colocação de
lâmpadas, pilhas e outros produtos que gerem resíduos químicos.
24. Alternativas para a disposição final de resíduos sólidos
25. Criar grupo de trabalho para tratar das questões das disposição final dos
resíduos sólidos.
26. Operacionalização pelo Daep de alternativas eficientes da disposição final do
lixo.
27. Criar APA (Área de Proteção Ambiental) na área montante da captação de água
no Ribeirão Lajeado, com ampla divulgação a população, sendo de fácil
entendimento (slogan, linguagem popular, etc), com grande fiscalização ambiental
e atuação.
28. Recuperar e preservar a nascente do Ribeirão Lajeado e todas suas bacias.
29. Fazer curva de nível nas cabeceiras e o reflorestamento.

30. Demarcação da área de preservação permanente ao longo do Ribeirão Lajeado
e seus afluentes.
31. Criação de Parque Ecológico.
32. Que todos os parques e reservas fiquem sob a responsabilidade do Consórcio
do Ribeirão Lajeado.

