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Proposições para melhorias no sistema de esgotamento sanitário: 

1. Cobrar da CAERN apresentação de Demonstrativo Físico-Financeiro onde conste o 

Cronograma de investimentos e ampliações da Rede de Distribuição de Água e da 

Rede de Coleta de Esgotos a serem repassados à População, os tratamentos realizados 

do sistema de abastecimento de água bem como os níveis de tratamento de esgotos, 

interligação total e a destinação de cada sistema de tratamento. MP. 

2. Cobrar da CAERN apresentação à População do Contrato de Prestação de Serviços. 

Conforme resolução já existente. MP 

3. Encaminhar ao Ministério Público solicitação de ações no sentido de urgenciar 

procedimentos na cobrança de uma Lei que fortaleça as ações da ARSBAN no que se 

refere aos poderes de polícia: Notificações e Multa. 

4. Solicitar à CAERN demonstrativo do sistema de coleta, tratamento e destinação final 

dos resíduos especiais de indústrias, lava-jatos e congêneres, bem como 

demonstrativo da fiscalização destes resíduos existentes. 

5. Criar mesas de negociação entre Ministério Público, SEMOPI, ARSBAN, SEMURB, 

CAERN, e demais agentes envolvidos onde houver obras de esgotamento sanitário 

inacabadas para firmar TAC afim de solucionar os problemas específicos. 

6. Priorizar obras de esgotamento sanitário nas áreas onde haja contaminação do 

aqüífero. 

7. Reduzir a tarifa de esgoto nos bairros onde a coleta, o tratamento e a destinação final 

não acontecem proporcional ao serviço que é oferecido. 

8. Cumprir a Legislação vigente no tocante à elaboração do Plano de Saneamento 

Municipal. 

9. Distribuir material de informação às entidades representativas dos bairros referente 

aos sistemas de esgotamento sanitário dos mesmos, para serem distribuídos aos 

moradores. 

10. Responsabilizar a CAERN pelos efluentes descartados nos arredores da cidade que irá 

contaminar as reservas causando danos ao meio ambiente. 

11. Órgãos Executores dos Serviços de Saneamento – Desenvolver Programas Continuados 

de Educação Sanitária e Ambiental para atuar nos bairros no que concerne ao uso dos 

serviços de saneamento. 

12. Disponibilizar visitação com acompanhamento do Ministério Público nas Estações de 

Tratamento de Resíduos Industriais. 

13. Desenvolver campanhas de combate às ligações clandestinas de água servidas em 

galerias de águas pluviais, bem como de águas pluviais em esgoto, com fiscalização 

continuada dos órgãos ambientais e de saneamento. 



14. Que os projetos de esgotamento sanitários sejam obrigatoriamente analisados e 

deliberados, no âmbito do COMSAB e CONCIDADE Natal. 

15. Manter as 75 proposições da IV Conferência. 

 


