
Encaminhamentos gerais da plenária: garantir a execução de todas as diretrizes como recomendação da plenária. 

Eixo Temático I - Uso e Ocupação do solo 

Diretrizes Ações 

1. Garantia da expansão urbana e rural 
ordenadas, prevenindo e combatendo a 
ilegalidade; impedindo a apropriação e a 
expansão imobiliária sobre as áreas 
públicas e particulares de interesse 
ambiental e Unidades de Conservação, 
erradicando ocupações irregulares em 
parques e  Áreas de Preservação 
Permanente – APPs, considerando, porém, 
as comunidades tradicionais com formas de 
ocupação que conservam a qualidade dos 
recursos naturais.  
 

Remover ocupações já existentes em APPs implementar projetos de 
recuperação das mesmas e atender às famílias de baixa renda afetadas 
com todas as Políticas públicas necessárias. 

Demarcar e proteger as APPs e averbar as reservas legais nas áreas 
rurais. 

Criar o Plano Diretor de Defesa Civil contendo levantamento e análise de 
áreas de risco – com fundamentação técnica que considere ameaças e 
vulnerabilidade – em especial de áreas sensíveis, APPs e as suscetíveis 
à expansão urbana e implementar a capacitação comunitária para 
implantação do sistema de alerta\ alarme em situações de desastres: 
incêndios, alagamentos, deslizamentos etc. 

2. Cumprimento das leis relacionadas ao 
Ordenamento Territorial com garantia de 
que as áreas destinadas a Unidades de 
Conservação do Sistema Distrital de 
Unidades de Conservação – SDUC, não 
tenham sua destinação alterada. 

Proibir a redução e a alteração das áreas destinadas a Unidades de 
Conservação (SDUC) como parques, bosques e reservas, através de leis 
complementares. 

Criar a obrigatoriedade de consulta pública em todas as discussões 
quando forem propostas modificação no uso e ocupação do solo e nas 
leis de ordenamento territorial. 

3. Elaboração e implementação dos Planos 
de Desenvolvimento Local – PDL, de forma 
participativa, considerando a preservação 
ambiental, destinando áreas públicas para 
as demandas sociais, uso recreativo e 
ambiental, com dotação orçamentária do 
GDF. 

Capacitar gestores e equipe técnica para implantar os planos diretores 
locais validados. 

Desenvolver estratégias educativas, seja no âmbito da comunidade 
escolar ou sociedade civil organizada, para estimular os cidadãos ao 
exercício da participação (E1-D3-A6) 

4. Garantir a celeridade da regularização 
dos parcelamentos irregulares do DF como 
forma de ordenar a ocupação já consolidada 
e planejar o crescimento das cidades para 
os próximos anos. 

Fortalecer o Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e 
Projetos Habitacionais (GRUPAR - SEDUMA) e ampliar sua autonomia. 

5. Monitoramento das restrições, exigências 
e condicionantes de licenças ambientais e 
fiscalização ampla e integrada do uso e 
ocupação do solo, definindo na legislação, 
demarcando as poligonais e garantindo a 
manutenção e cercamento de todos os 
parques das Regiões Administrativas. 

Ampliar o número de fiscais, para atuar exigindo a aplicação da lei a 
partir de multas e sanções punitivas e educativas, devidamente 
equipados.    

Criar Sistema de Fiscalização comunitária para acompanhar denúncias e 
atualizar as informações das licenças e autorizações de cada RA. 

Eixo temático II – Recursos Hídricos e Saneamento 

Diretrizes Ações 

1. Preservação e recuperação de 
APPs e mananciais. 

Implantar planos de recuperação de nascentes e recursos hídricos envolvendo 
a comunidade na conservação e recuperação destas áreas, com incentivos 
governamentais e de outras entidades, com a extensão por todo o DF dos 
programas “produtores de água” e de compensação ambiental. (A2+A3) 

Identificar, mapear, demarcar, proteger, fiscalizar e restringir o acesso aos 
mananciais e APPs, promovendo a educação ambiental para a preservação dos 
recursos hídricos. (A1+A4) 

2. Conservação e monitoramento das 
bacias hidrográficas. 

Promover e ampliar a qualidade dos recursos hídricos, por meio de 
reflorestamento de matas ciliares e de galeria, que possibilite a permanência e a 
reprodução da biota aquática e terrestre, com especial atenção aos organismos 
sensíveis.(A2) 

Atingir e manter os níveis das variáveis físicas, químicas e biológicas que 
garantam a classificação dos mananciais (em classe 1) e outros recursos 
hídricos (em classe 2), segundo resolução CONAMA 357/05. (A3+A4) 



3. Ampliação, manutenção e 
monitoramento dos sistemas de 
saneamento (águas servidas, águas 
pluviais, esgotos e resíduos). 

Promover a captação, armazenamento e aproveitamento de águas pluviais, 
inclusive em órgãos públicos, bem como implementar programa continuado de 
manutenção, limpeza e educação para o bom funcionamento das bocas de 
lobo. (A1+A2) 

Promover a articulação de parcerias público-privadas em programas para 
substituir as fossas negras por fossas sépticas e/ou ecológicas onde não houver 
possibilidade de redes de esgoto. (A3+A5) 

4. Implementação e difusão do uso 
sustentável e reaproveitamento, 
retenção e coleta de águas da chuva 
e residuais do DF, incluindo as de 
órgãos públicos. (A1) 

Usar sistemas alternativos sustentáveis de captação, uso e reuso de água, 
como por exemplo o sistema de biolavagem, e coletores da água da chuva nas 
edificações. (D4+A1+A2+A3+A4+A5) 

Criar campanhas permanentes para difundir o uso racional da água e a 
legislação das águas. 

5. Fiscalização dos usos dos 
recursos hídricos e controle das 
fontes poluidoras. 

Localizar, fechar e proibir a descarga de efluentes clandestinos, destinando-os 
às estações de tratamentos de esgotos (ETEs). (A1) 

Mapear e fiscalizar os responsáveis por fontes poluidoras, degradantes ou fora 
das especificações, exigindo o aparelhamento do Estado para o cumprimento 
da Legislação e a montagem de uma central de monitoramento e 
gerenciamento de desastres ecológicos e crimes ambientais. (A2+A3+A4) 

Eixo temático III – Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Biodiversidade 

Diretrizes Ações 

1. Definição, implantação, 
revitalização e/ou recuperação de 
áreas protegidas. 

Elaborar e implementar planos de manejo das UCs e projetos específicos de 
reforma e conservação de áreas verdes, incentivando parcerias 
interinstitucionais. 

Definir as poligonais com a devida compensação de áreas degradadas, criação 
e ampliação de áreas protegidas, identificar e criar corredores ecológicos e 
executar o registro cartorial de todas as UCs. 

2. Preservação e conservação do 
Bioma Cerrado. 

Criar e divulgar programas de incentivo à produção e ao plantio de espécies 
nativas de todas as fitofisionomias do bioma Cerrado, envolvendo a 
comunidade local, inclusive nas zonas de amortecimento e unidades de 
conservação. 

Promover a recomposição da fauna e flora, reflorestar com espécies nativas do 
Cerrado, com atenção para espécies endêmicas e substituir gradativamente as 
espécies exóticas em áreas protegidas, urbanas e rurais. 

3. Proteção efetiva de áreas de 
mananciais. 

Recuperar e proteger as matas ripárias, nascentes, veredas e campos de 
murundus por meio de programas de educação ambiental e reflorestamento. 

Promover Programas e campanhas nas áreas de influência dos mananciais de 
modo a evitar a contaminação e poluição, incluindo ações de limpeza e 
revitalização dessas áreas. 

4. Gestão, monitoramento e 
fiscalização de áreas protegidas. 

Implantar sistemas avançados da polícia ambiental, bombeiros, brigadas de 
incêndio, guarda parques que atendam todas as áreas protegidas, a fim de 
coibir ilícitos ambientais e incêndios florestais. 

Implantar programas de proteção e monitoramento da biodiversidade por meio 
de parcerias público-privadas e efetivar os conselhos gestores das UCs e dos 
Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMAS, garantindo 

a participação da comunidade na gestão das áreas protegida, com a criação de 
Conselhos Regionais. 

5. Promoção de Educação Ambiental 
e incentivo a pesquisas da 
biodiversidade em áreas protegidas. 

Desenvolver ações de pesquisa envolvendo instituições educacionais, órgãos 
públicos e sociedade civil com foco em novas tecnologias e culturas da 
biodiversidade do cerrado, incluindo plantas fitoterápicas com potencial 
econômico, a fim de subsidiar planos de manejo, dentre outras ações de 
planejamento. 

Criar incentivo de Educação Ambiental por meio de cursos, palestras e projetos 
envolvendo as RAs, voltada para população com objetivo de conscientizar da 
necessidade de cuidar do meio ambiente.   

Eixo Temático IV – Infraestrutura, Serviços e Sistemas de Circulação 

Diretrizes Ações 

1. Garantia de infraestrutura e 
serviços de saúde. 

Mapear e quantificar o desequilíbrio entre oferta de estrutura física/ 
equipamentos e a demanda e oferta de serviços de saúde. 



Garantir a construção e funcionamento, com dotação orçamentária do DF, de 
postos de saúde, Centros de Atenção Psicossociais – CAPS (AD, 1 e 3), 
centros de saúde e hospitais em cada região administrativa do DF, garantindo a 
implementação completa do Sistema Único de Saúde – SUS para as áreas 
urbanas e rurais, com serviços públicos, sem terceirizações. 

2. Melhoria e aperfeiçoamento do 
sistema de transporte. 

Ampliar e melhorar o sistema de transporte em todas as RAs, diversificando os 
meios de transporte público com a utilização da malha ferroviária já existente, 
ampliando a malha metroviária, linhas de transporte público, trânsito à pé e 
ciclovias, dando prioridade aos meios de transporte ecologicamente corretos e a 
livre concorrência, criando e implementando uma política de educação, 
responsabilização e fiscalização que garanta a convivência harmônica para 
diminuir a violência e a poluição no trânsito. 

Melhorar, qualificar e implantar a acessibilidade em todos os componentes do 
meio urbano e rural (calçadas, paradas com abrigo, prédios públicos e privados, 
áreas e vias públicas, áreas de lazer e arborização), criando políticas de 
educação, responsabilização e fiscalização para sua efetiva aplicação. 

3. Maior acesso da população aos 
serviços e programas sociais. 

Garantir a participação da sociedade civil organizada nos espaços de debate 
para implementação de serviços e programas sociais e de infraestrutura de 
forma sustentável com fiscalização. 

Ampliar a dotação orçamentária destinada à política de assistência social, 
garantindo a criação, implementação e manutenção de programas e projetos 
(assistência, dependência química, saúde mental, reinserção de presos, etc.). 

Gestão de resíduos sólidos. Criação de uma política de gestão de resíduos sólidos pelo Serviço de Limpeza 
Urbana do DF - SLU, com implementação em todo o DF, e a criação de 
conselhos regionais de gestão de resíduos sólidos em cada RA, com 
participação de forma paritária entre órgãos públicos, empresas e sociedade 
civil, com a atribuição de deliberar e gerir ações e seu financiamento em cada 
regional. Os representantes dos conselhos locais irão compor o Conselho de 
Gestão dos Resíduos Sólidos do DF que terá a atribuição de definir as normas 
gerais e a gestão do Fundo de Gestão de Resíduos Sólidos do DF, destinando 
e vinculando a Taxa de Limpeza Pública - TLP para um fundo de gestão de 
resíduos sólidos do DF, gerido pelo conselho Grupo de Resíduos Sólidos - 
GRS/DF. Responsabilizando o gerador e o transportador de resíduos, 
constando em alvará de construção e de funcionamento um termo de 
compromisso sobre sua destinação final. 

Implantar e manter a coleta seletiva do lixo em todas as RAs, executada pelo 
SLU, com servidores concursados; com a criação e manutenção de eco-pontos 
e centros de triagem em cada RA administrados por cooperativas/associações 
para onde será destinado o material da coleta seletiva; com a criação e 
manutenção de usinas e aterros sanitários, para onde serão destinados outros 
materiais coletados, sob a administração do SLU; garantindo investimentos para 
educação, orientação e fiscalização (ambiental e de limpeza pública) da 
comunidade, respeitando-se as deliberações dos conselhos de gestão de 
resíduos sólidos. 

Garantia de infraestrutura e serviços 
de educação. 

Mapear e quantificar o desequilíbrio entre a oferta de estrutura física/ 
equipamentos e a demanda e oferta de serviços de educação. 

Garantir na dotação orçamentária do DF a construção e reforma de escolas em 
todos os níveis e modalidade de ensino, inclusive creches, para suprir 
desequilíbrios existentes. (obs. Verificar se não está fora do lugar) 

Eixo Temático V - Educação e Cidadania Ambiental 
Diretrizes Ações 

1. Implantação e implementação das 
diretrizes e normas da Educação 
Ambiental, contribuindo para o 
fortalecimento da cidadania.  

Destinar recursos específicos para programas e projetos para a efetiva 
implementação da Educação ambiental no DF a serem propostos no Plano 
Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei 
Orçamentária Anual – LOA. 

Garantir a distribuição dos recursos para a formação de Coletivos Educadores 
Ambientais no âmbito da educação formal e não-formal.  

2. Fortalecimento da Educação 
Ambiental no âmbito do ensino 

Garantir que as instituições educacionais em todos os níveis e modalidades de 
ensino incluam nos cursos princípios de educação ambiental em uma 



formal e não-formal e demais 
iniciativas em espaços educadores.  
 

perspectiva de sustentabilidade e do uso racional dos recursos naturais. 

Fortalecer e envolver associações e grupos locais para implementar ações de 
Educação ambiental, dentre elas a construção da Agenda 21.  

3. Garantia da incorporação da 
transversalidade da Educação 
Ambiental nos projetos políticos 
pedagógicos de forma multi, inter e 
transdisciplinar.  
 

Orientar a elaboração, aplicação e avaliação de programas e projetos de 
Educação Ambiental mediante consultoria de gestores ambientais. 

Implementar, fortalecer e ampliar projetos exemplares na área de Educação 
Ambiental, como por exemplo: Projeto Mãe Ambiente, Escola Bombeiro Mirim, 
Escotismo, Hortas Comunitárias Pedagógicas, (em áreas devidamente 
destinadas, educadores itinerantes, entre outros.  

4. Fortalecimento do papel da escola 
como lócus estratégico para o 
desenvolvimento de projetos de 
Educação Ambiental 

Priorizar a integração entre o poder público, escola e comunidade, incentivando 
parcerias entre os diversos setores para a realização e fortalecimento de ações 
exemplares tais como: coleta seletiva, captação de água da chuva e outras, 
considerando a realidade de cada escola. 

Estabelecer espaços de divulgação dos projetos e ações de Educação 
Ambiental na comunidade. 

5. Capacitação de segmentos 
estratégicos para a adoção da 
consciência socioambiental. 
 

Estabelecer parcerias públicas e privadas em Educação Ambiental para 
capacitar profissionais em diversos âmbitos. 

Implementar e ampliar as ações da Educomunicação (periódicos, rádios, blogs, 
sites, redes de educadores ambientais, etc.), considerando os portadores de 
necessidades especiais. 

Eixo Temático VI – Saúde 

Diretrizes Ações 

1. Fortalecimento do modelo de 
gestão do SUS, mediante a 
incorporação das questões 
ambientais como ação estratégica 
para a promoção da saúde da 
população. 
 

Garantir recursos (humanos, materiais, espaço físico e equipamentos) nas 
unidades de saúde, com construção, reforma e ampliação, se necessário, para 
implementar modelo eficiente de gestão de saúde. (D1(A1+A3)) 

Garantir a formação e a capacitação permanente de profissionais de saúde, 
com gratificação específica, bem como a capacitação de agentes e lideranças 
comunitárias para atuarem nas necessidades e demandas de saúde, ambiente 
e gestão de risco nas localidades. (D1(A4+A7+A5)) 

2. Implementação de programas e 
projetos que atendam à saúde de 
todos os segmentos populacionais, 
com prioridade para crianças, 
adolescentes e idosos, incluindo a 
prevenção do uso abusivo de drogas 
lícitas, ilícitas, abuso sexual, doenás 
sexualmente transmissíveis – DST, 
Síndrome da imunodeficiência – 
AIDS, doenças crônicas e 
transtornos mentais, considerando 
aspectos sócio-ambientais. (EVI, D2) 

Criar unidades de atendimentos psicossociais e de reabilitação à dependência 
química e transtornos mentais para todas as faixas etárias, com prioridade para 
crianças, adolescentes e idosos em todas as RAs. (E VI D2 A1+A2) 

Fortalecer a vigilância em saúde nas cidades, por meio da implementação de 
ações voltadas à qualidade de vida e prevenção de doenças e à qualificação 
dos agentes comunitários de saúde para atuarem como agentes ambientais no 
DF e entorno. (EVI,D2, A3+A6+A7+A4+A5) 

3. Apoio aos mecanismos e 
estratégias de promoção da saúde 
com qualidade de vida. (D3, D4) 

Assegurar investimentos para a pesquisa e aplicação da medicina convencional 
(alopatia) e não-convencional (tradicional), e o manejo sustentável do nosso 
bioma para o uso medicinal e alimentar. (EVI D4 A1+A2) 

Fortalecer a produção e o consumo de produtos orgânicos, plantio de espécies 
do cerrado, fortalecimento e criação de hortas comunitárias e escolares e 
conscientização nas escolas para o consumo de alimentação saudável. (EVI, 
D3, A1+A2) 

4. Fortalecer a mobilização social no 
combate a endemias e epidemias. 
(D5) 
 

Criação de campanhas permanentes de conscientização da população com a 
participação dos Conselhos de controle social, líderes comunitários, 
Organizações não-governamentais – ONGs, estudantes, órgãos 
governamentais para atuarem na prevenção das endemias, com a utilização de 
meios de comunicação de massa, como por exemplo, internet, jornal, TV, 
Rádio, panfletos, palestras entre outros. (D5, A1+A2+A3) 

5. Fortalecer a política na área de 
doação de órgãos e sangue. (D6) 
 

Criação de núcleos especializados em coleta e transplante de órgãos, coleta de 
sangue e armazenamento de cordão umbilical nos hospitais do DF. (EVI, D6, 
A1) 

Reforçar campanhas para a doação de órgãos e de sangue. (EVI, D6, A2) 



Eixo VII - Atividades no Meio Rural 

1. Implantação de ações 
agroflorestais para a recuperação de 
áreas degradadas gerando melhor 
utilização da terra. 
 

Prestar assistência técnica em todas as fases do processo agroflorestal, como 
vem sendo feito por órgãos governamentais.  

Capacitar o trabalhador rural e subsidiá-lo com recursos materiais e financeiros 
tais como: mudas e máquinas agrícolas, com a finalidade de mantê-lo no campo 
com sustentabilidade. 

2. Redução de impactos ambientais 
ocasionados pela agricultura e pela 
pecuária, por meio da incorporação 
dos princípios da agroecologia. 
 

Fiscalizar de modo efetivo a atuação de empresas agrícolas em propriedades 
rurais. 

Subsidiar sistemas de irrigação planejados conforme demanda para cultivo e 
disponibilidade de água, respeitando as boas práticas agrícolas para 
conservação de solo e águas. 

3. Controle de uso de agrotóxicos e 
medicamentos veterinários na 
atividade rural. 

Ampliar as campanhas educativas sobre o uso adequado de agrotóxicos 
(venda, uso e destinação das embalagens) e o sistema de fiscalização e coleta 
das embalagens. 

Estimular a adoção de práticas agroecológicas de produção facilitando o acesso 
a pesquisas com o objetivo de reduzir o uso de agrotóxicos. 

4. Redução de incêndios florestais e 
queimadas no meio rural.  
 

Promover campanhas educativas, continuadas e preventivas sobre redução de 
queimadas e prevenção de incêndios florestais.  

Incentivar a formação voluntária de comunitários e de agentes da defesa civil. 
Ex: brigadista. 

5. Incentivo ao turismo rural nas 
pequenas propriedades. 

Promover programas com atividades culturais educacionais e ambientais no 
meio rural. 

Promover divulgação na área do turismo rural, com recursos públicos e 
privados.  

Eixo temático VIII – Cultura e Patrimônio Histórico Cultural 

1. Aprofundar o conhecimento da 
população do DF a respeito de sua 
diversidade cultural e ambiental. 

Criar, no sistema público e comunitário de comunicação do DF, programação 
que contemple a diversidade e sustentabilidade cultural e ambiental local.  

Proporcionar a criação de produtos artístico-culturais em todas as linguagens, 
sobre a temática sócio-ambiental.  

2. Instituir a Conferência Distrital da 
Agenda 21 como política de Estado, 
garantindo que suas diretrizes e 
decisões sejam incorporadas nos 
PPAs, LDOs e LOAs do DF.  

Mobilizar os fóruns já existentes nas áreas de Cultura e Meio Ambiente para 
garantir essa diretriz.  
 

3. Fortalecer a cadeia produtiva local 
das manifestações ligadas a Cultura 
e Meio Ambiente.  

Mapear e pesquisar as cadeias produtivas, suas potencialidades e carências.  

Formular e instituir políticas públicas para o fortalecimento dessas cadeias 
produtivas, incluindo a formação profissional na perspectiva da sustentabilidade.  

4. Criar e implementar políticas de 
urbanização e arborização com 
espécies nativas do bioma Cerrado 
em todas as cidades do DF.  

Promover campanhas educativas, culturais e ambientais para envolver a 
comunidade na manutenção dessas políticas.  

Criar programas de estímulo, via igrejas, escolas e associações de moradores, 
para que árvores sejam adotadas pelos moradores e comunidades perto delas.  

5. Reconhecimento, defesa, 
preservação e valorização do 
patrimônio arqueológico, histórico, 
artístico, arquitetônico, cultural e 
natural do bioma Cerrado.  

Implantar e fortalecer roteiros turísticos que articulem patrimônios artístico-
culturais, meio ambiente, tecnologias, saberes e fazeres.  

Garantir orçamento para a manutenção dos bens patrimoniais culturais e 
ambientais.  

Eixo Temático IX – Comunicação e Mobilização para a Sustentabilidade 

1. Promoção de campanhas 
educativas de sensibilização 
ambiental para a população.  

Proporcionar acesso a informações sobre coleta seletiva, destinação de 
resíduos sólidos, uso racional de recursos naturais, proteção de áreas de 
preservação ambiental, por meio de campanhas, materiais didáticos, cursos, 
palestras e mobilizações, com o apoio dos diversos segmentos sociais e com 
parcerias público-privadas. Até mesmo com a utilização de alto-falantes nas 
redes de supermercados, rodoviárias, metrôs e trens. 

2. Criação de espaço permanente de 
debate socioambiental e de 
campanhas de „‟Educomunicação”. 

Criar obrigatoriedade de cessão de espaço nos veículos de comunicação de 
massa, para promover a educação ambiental com enfoque em políticas públicas 
de gestão de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, responsabilidade 
social e uso racional dos recursos naturais e para difundir as ações 



 

 

 

 

  

governamentais pertinentes a Agenda 21, junto às RAs.  

Criar a obrigatoriedade da implantação e manutenção de Núcleos de Educação 
Ambiental que possuam ouvidorias públicas, objetivando resgatar e difundir 
relações ecológicas, sociais, históricas e culturais, bem como formar 
multiplicadores. 

3. Criação de ações para o 
fortalecimento das organizações da 
sociedade civil para a eficácia da 
implementação da Agenda 21.  

Implementar o controle social na questão ambiental, por meio de Conselhos 
Distrital e Regionais de Meio Ambiente, para efetivação da Agenda 21, 
comprometendo o Poder Legislativo, Gestores Públicos e tomadores de 
decisão. 

Garantir políticas públicas de incentivos no DF, voltadas para o consumo 
consciente, reciclagem de resíduos e uso racional dos recursos, efetivando o 
processo participativo em curso (Agenda 21), na busca do desenvolvimento 
sustentável.  

4. Aprovação, implementação e 
divulgação do Código Sanitário, do 
Código Ambiental e do Código de 
resíduos sólidos.  

Mobilizar a comunidade para cobrar da Câmara Legislativa do DF a aprovação 
do Código Sanitário do DF. 

Divulgação, por meio de campanhas e instrumentos de Educomunicação, dos 
Códigos citados na diretriz. 

Eixo X – Temas livres 

1. Condicionar a implantação de 
aterros sanitários e usinas de 
compostagem a estudos técnicos 
avançados, esclarecimento e 
consulta popular por meio de 
audiências públicas e plebiscitos.  
 

Informar e esclarecer as comunidades sobre questões ambientais, sociais e 
econômicas, referentes à implantação de aterros sanitários e de usinas de 
compostagem.  

Realizar plebiscitos e audiências públicas sobre a implantação ou não de 
aterros sanitários e de usinas de compostagem. (Começar por Samambaia – 
RA XII, que está na iminência de ter implantado um aterro sanitário nos limites 
da ARIE JK, sem esclarecimentos e consulta popular). 


