
VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - 2013 

PROPOSIÇÕES 

Eixo Temático: Gestão Integrada 

1. Considerando a existência da ARSBAN, que esta acompanhe as ações de 
planejamento das 04 áreas do saneamento básico que, após análise e 
definições, deverão ser divulgadas amplamente, inclusive no site, da 
ARSBAN. 

2. Que a prefeitura, mediante aprovação da Proposição 1, estruture uma 
secretaria/setor/departamento/equipe que exercerá as funções de 
planejamento e gestão integrada do saneamento básico. 

3. Que se crie um Grupo Interinstitucional ou Câmara Técnica de Gestão 
Integrada do Saneamento Básico e de Infraestrutura do Município do 
Natal para tratar sobre o uso do espaço urbano, composto por 
representantes dos órgãos responsáveis pelos 04 componentes do 
saneamento básico e demais órgãos de infraestrutura urbana, e mais a 
participação da sociedade organizada e do legislativo municipal, sob a 
coordenação da Administração Municipal. 

4. Elaboração de um plano de remediação do solo e do aquífero dos 
cemitérios públicos de Natal, e a construção de cemitérios públicos, 
primordialmente, daquele localizado na área do Bairro Planalto onde já 
existe uma área delimitada, e outros bairros da cidade que atendam as 
exigências da legislação ambiental vigente do CONAMA. 

5. Disciplinar através de um instrumento legal as atividades de carros pipas 
de acordo com a Portaria Federal 2914/2011. 

6. Considerando o não encaminhamento das proposições da V CMSBN aos 
órgãos competentes, sugere-se à ARSBAN que faça o devido envio aos 
respectivos responsáveis. 

7. Priorizar a continuidade e conclusão das obras inacabadas de drenagem 
de águas pluviais urbanas. Ex.: obras nos bairros de Lagoa Azul, Nossa 
Senhora da Apresentação (Lago de Soledade, Loteamento Jardim 
Progresso: Av. Chico Mendes, uma vez que toda a água escoa pela 
mesma, deixando os moradores do Vale Dourado desabrigados), Igapó e 
Capim Macio (Chefe do Poder Executivo Municipal, SEMOPI, Ministério 
das Cidades). 

8. Integrar gestores públicos em todas as esferas e sociedade civil para a 
execução do plano de saneamento básico para o município de Natal, 
mediante apresentação do projeto com transparência sob a coordenação 
da SEHARPE e que tenha controle social. 

9. Recomendar a fiscalização pelos órgãos competentes, das atividades de 
empresas limpa-fossas e de aluguel de banheiros químicos, que englobe 
a coleta, transporte, tratamento e destino final; 



10. Aumentar o contingente técnico dentro dos órgãos públicos a fim de 
acelerar o Plano de Saneamento Básico na cidade do Natal, para atender 
as demandas de fiscalização, diminuir as problemáticas e gerar qualidade 
de vida para todos.  

11. Promover concurso público para servidores da ARSBAN e que a mesma 
fomente a criação das carreiras de seus quadros.  

12.  Elaboração de um plano de reuso de águas e uso de esgotos tratados 
para Natal. 

 


