PROPOSTAS APROVADAS APÓS DISCUSSÃO EM PLENÁRIA
1- Divulgar e auxiliar as ações do Núcleo Regional de Educação Ambiental, com as
seguintes ações:
* Através de panfletos explicativos anexados à conta de água;
* Que o Núcleo apóie os pequenos proprietários, criando cooperativas;
* Criar um projeto envolvendo estudantes (rede pública e particular) de conscientização
ambiental.
* Outdoors instalados nas vicinais da comarca e principais rodovias;
* Divulgar nas igrejas, câmaras e outras entidades;
2- Que o Consórcio Ribeirão Lajeado realize um trabalho junto à comunidade no Projeto de
Recuperação das Nascentes do Ribeirão Lajeado e do Córrego Maria Chica, em parceria
com a Prefeitura Municipal e DAEP. Criação de uma frente de trabalho com pelo menos 10
pessoas para trabalhar na recuperação à montante e, principalmente, à jusante da
captação, com as seguintes ações:
!

Que sejam construídas galerias ou, pelo menos, pavimentada a estrada do
Córrego Grande (prolongamento da rua Augusto Pereira de Moraes) até a Chácara
do Bachiega. Parceria entre Prefeitura e DAEP.

!

Criação de uma parceria com o Colégio Agrícola para que os alunos trabalhem
contando como estágio no processo de conscientização, suporte técnico doação
de mudas aos proprietários rurais, de acordo com as normas dos órgãos
envolvidos.

3- Coleta de Lixo doméstico, controle da quantidade da água e controle da destinação final
dos esgotos (fossa séptica) para execução das mesmas dentro das normas, a fim de não
comprometer os recursos naturais, em áreas de recreio aprovadas pelo município (ranchos):
!

Análises bacteriológicas semanais através de laboratório próprio;

!

Coleta de lixo doméstico 01 (uma) vez por semana ficando determinado que o
DAEP fixará os pontos de instalação das caçambas para coleta do mesmo;

!

Verificar se as fossas sépticas foram executadas dentro das normas da CETESB
(órgão fiscalizador de possível poluição)

!

Deverão ser reembolsadas ao DAEP todas as despesas decorrentes dos serviços
prestados e análise dos projetos;

!

Realizar trabalho de conscientização envolvendo escolas, grêmios e população em
geral;

!

Colocar caçambas para lixo comum e lixo reciclável;

!

Enquanto não for efetivado o projeto, que seja colocada 01 (uma) caçamba onde
inicia os ranchos.

!

Que os municípios vizinhos participem, em parceria, deste projeto, através do
Núcleo Regional ou órgão competente, tendo em vista os ranchos vizinhos que
não pertencem ao município de Penápolis;

4- Construir na Estação Rodoviária de Penápolis uma válvula de escape para esgotamento
dos ônibus que o estão fazendo irregularmente, bem como a legislação específica que
discipline o uso da mesma, a ser elaborado pelo DAEP.
!

O serviço deve ser gratuito, sendo que a empresa que não o utilizar será
penalizada com multa.

!

Que os custos de construção e manutenção das válvulas de escape estejam a
cargo do DAEP;

5- Criar, junto ao Conselho Deliberativo do DAEP, um Conselho Mirim (sem poder de
decisão), apenas para acompanhamento e conscientização ambiental, sendo 03 (três)
membros eleitos menores de 18 (dezoito) anos.
6- Para o próximo fórum, os materiais sejam distribuídos com antecedência, desde que as
inscrições sejam feitas antecipadamente.
7- Cobrar dos órgãos competentes o controle da distribuição de papéis de propaganda e a
poluição sonora.
8- Sugerir que a Prefeitura Municipal efetue estudo técnico para aferir o limite das galerias e,
onde houver necessidade, a construção de novas.
9- Reativar o incinerador de resíduos infectantes, com métodos adequados para diminuir a
poluição (filtros).
10- Que a Prefeitura Municipal cumpra também a Lei em relação ao seu próprio patrimônio,
em especial os bens imóveis, baldios ou não.
11- Campanha educativa específica, junto à população, quanto à forma correta de utilização
das galerias de águas pluviais. Pleitear com rádios e jornais espaço gratuito para divulgar
campanhas institucionais de saneamento e Meio Ambiente.
12- Colocação de lixeiras nos bairros, da mesma forma como está sendo efetuado na área
central da cidade.
13- Que os órgãos municipais responsáveis cuidem da poda das árvores, sem custo aos
proprietários.
14 – O Daep acionar as indústrias que jogam materiais poluentes (metais pesados) na rede
de esgoto.
15- Contratação de fiscais pelo Daep, para auxiliar o cumprimento das legislações
municipais na área de saneamento e meio ambiente.

16 – O Fórum de Saneamento e Meio Ambiente, consciente de que os animais também
fazem parte deste meio ambiente, sugere que haja, por parte do Poder Público e da
Sociedade Civil, uma preocupação com os animais doentes e abandonados, contando com
o auxílio da A.P.A.
17 – Que o Daep, em conjunto com a sociedade civil, se manifeste junto à Secretaria de
Recursos Hídricos, contra a decisão do FEHIDRO de proibir a sociedade civil de utilizar
recursos do Comitê da Bacia do Baixo Tietê.

