Propostas aprovadas no 10° Fórum de Saneamento e Meio Ambiente
Abaixo estão as 27 propostas debatidas e aprovadas pelos quatro grupos de
participantes do 10° Fórum de Saneamento e Meio Ambiente – tema central
“Os Desafios da Política da Resíduos Sólidos”, que ocorreu durante os dias 30
e 31 de março de 20012 e foi promovido pelo Daep (Departamento Autônomo
de Água e Esgoto de Penápolis), pela Prefeitura Municipal de Penápolis e pelo
Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado.
Propostas aprovadas no 10° Fórum de Saneamento e Meio Ambiente
Promoção da Semana do Meio Ambiente nas escolas, envolvendo pais, mensalmente. Parceria com o
órgão público e divulgação nas mídias (rádio, jornal, outdoor, etc);
Fazer gestão a nível Nacional junto às empresas para valorizar o preço dos produtos recicláveis para
incentivar a separação;
Ampliar o trabalho de conscientização e sensibilização dos moradores com relação à disposição
adequada dos resíduos, dias de coleta, locais adequados e formas de separação, redução e reutilização;
Ampliar e intensificar os instrumentos de fiscalização regulamentados por projetos de leis e formas
efetivas de penalização por taxas mais severas, intensificando trabalho de informação, conscientização e
cobrança, divulgando o telefone 0800-170195 em diversos locais para facilitar o trabalho de fiscalização
(denúncia, sugestão e reclamação);
Colocar identificação nas carroças para possibilitar melhor fiscalização;
Que o sistema de saneamento de Penápolis seja trabalhado em todas as unidades escolares do Ensino
Infantil e Fundamental I do município, por meio de uma apostila criada pelo DAEP/CEA como atividade
obrigatória, buscando parceria com o Governo Estadual;
Levantamento dos veículos abandonados nas vias públicas, por meio da PMP, notificando os
proprietários e procurar meios para aplicar a resolução pela logística reversa;
Efetuar acordos setoriais e termos de compromisso entre o poder público e os geradores de resíduos
não domésticos do município, visando à responsabilidade compartilhada para disposição final adequada,
criar um selo de responsabilidade compartilhada e disciplinar a cobrança pela prestação do serviço;
Buscar e estabelecer parcerias e convênios, com o setor público e privado, visando fortalecer e qualificar
a CORPE para dar continuidade e ampliação dos serviços prestados na reciclagem dos resíduos.
Criar lei municipal que regulamente a forma adequada dos carroceiros acondicionar as fezes dos animais
de forma a evitar que sejam dispostos em vias públicas;
Elaborar lei municipal em que os geradores de RSND do município apresentem a tipologia do resíduo
gerado na fonte (processo produtivo) e o plano de disposição do mesmo, informando periodicamente a
população;
Instituir por lei municipal critérios para responsabilidade compartilhada dos geradores de RSND em
parceria com o poder público;
Analisar a necessidade de instalação de Ecopontos em novas áreas a fim de regularizar e eliminar os
entulhos dispostos irregularmente e quando não houver disponibilidade de área do município, fazer
parceria com donos de terrenos baldios para instalação de Ecopontos (bairro Santa Terezinha, Jardim do
Lago e Silvia Covas);

Elaboração do Plano de Arborização do Município;
Efetuar Projeto Piloto para coleta diferenciada (lixo orgânico em saco com cor diferenciada);
Criar subsídios para empresas recicladoras se instalarem no município;
Fortalecer o CMMA com a participação de todos os setores geradores de resíduos, facilitando o diálogo
e a participação dos membros;
Criação de um departamento de meio ambiente ou autarquia a longo prazo;
Reestruturação da CORPE diante da nova realidade, ou seja, a legislação da política de resíduos
sólidos, aumento do número de cooperados e maior autonomia do Daep nas cobranças de resultados;
Melhorar a campanha de conscientização, através da criação de uma rede social do 10° Fórum,
efetuando reuniões setoriais por bairro estimulando à liderança;
Criação de uma parceria intermunicipal para recolhimento e destinação dos RSND.
Separação do lixo orgânico em sacos diferenciados por cor para compostagem, iniciando por mercados
e feiras;
Trituração dos entulhos de construção para transformação em matéria-prima (reciclagem);
Obrigatoriedade da devolução da embalagem de agrotóxico e demais produtos perigosos para aquisição
de um novo produto e fiscalização das entradas e saídas das embalagens de agrotóxicos por lei
municipal;
Promover oficinas para criação de alternativas para acondicionamento do lixo doméstico (ex: sacos de
papel resistentes), envolvendo supermercados, comércio e entidades assistenciais;
Revisão da lei municipal para aplicar multas mais rígidas para quem desrespeita os locais corretos para
depósito de entulho, joga lixo na rua e faz obstrução das calçadas; efetuar campanha de conscientização
junto aos munícipes;
Conscientização dos usuários de ranchos (áreas de lazer), informando a destinação adequada do lixo.

