A VI Conferência Municipal de Saneamento Básico de Natal, VI CMSBN, a ocorrer nos
dias 11, 12 e 13 de dezembro, terá como tema A Gestão Integrada do Saneamento e
o Planejamento Participativo. O evento será realizado nas dependências da
Universidade Potiguar – UNP, situada na Avenida Floriano Peixoto, Petrópolis.
A VI CMSBN é um evento idealizado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico
de Natal – COMSAB – e realizado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico de
Natal – ARSBAN.
A primeira parte do tema da VI CMSBN, gestão integrada, remete à necessidade de
entendermos o saneamento básico de forma interdependente, dado que as 4 áreas
que o compõem, a saber, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos e drenagem urbana, têm entre si uma relação de forte dependência mútua. A
VI CMSBN irá tratar desta inter-relação.
A segunda parte do tema, controle social, explora a tendência, muito observada na
sociedade contemporânea, de envolver cada vez mais a população nos desígnios das
decisões em políticas públicas. A VI CMSBN procura encontrar as alternativas para
intensificar os meios de participação da sociedade organizada no planejamento e
fiscalização do saneamento básico em nossa cidade.
A VI CMSBN contará com a participação de palestrantes que abordarão assuntos
ligados aos temas da conferência e mais sobre o panorama das 4 áreas do
saneamento básico em nossa cidade.
O trabalho final da conferência estará concluído com as contribuições dos delegados,
reunidos em 4 grupos, que explorarão os temas da gestão integrada e do controle
social. Os delegados foram designados por diversos setores da sociedade organizada
e por representantes pertencentes às 4 regiões administrativas de Natal.
Ao final dos trabalhos, as contribuições serão discutidas e reunidas em reunião
plenária dos delegados, que irá redigir o texto final, contendo as proposições da
plenária da conferência.
Enfim, a VI CMSBN será uma grande oportunidade de podermos exercitar a
cidadania natalense, através de sua participação e de especialistas em um tema de
grande interesse e grande repercussão nos destinos da cidade, da saúde e do meio
ambiente.

