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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 11:00 am

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto
a esta ação proposta?

Re: Debate:
por Bruno SPinheiro » Dom Jan 12, 2014 3:34 pm

A Educação Ambiental é um dispositivo social amparado pela Lei nº 9.795, de
27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Em
seu art. 2º trata: A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não-formal. Já amparado na Lei nº 11.445, Capítulo IX (Da
Política Federal de Saneamento Básico), em seu artigo 49 (São objetivos da
Política Federal de Saneamento Básico), inciso XII é disposto: promover
educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários.

moderador
Mensagens: 121
Registrado em: Qua
Dez 04, 2013 7:49 am

Bruno SPinheiro
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Mensagens: 6
Registrado em: Ter Jan
07, 2014 4:47 pm

Em face dessas duas atribuições do Poder Público além das ações propostas
pela ação A109 o PSB poderia relacionar ações integradas dos prestadores de
serviços junto às Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação e à
Sociedade Civil para trabalhar de forma continua e metódica a consciência
ambiental em instituições de ensino e com associações de moradores em vista
a contribuir para reduzir danos ambientais oriundos principalmente dos maus
hábitos com relação ao descarte de resíduos, o que consequentemente
impacta numa melhor atuação para a prevenção de riscos de enchentes e
inundações. Ferramentas legislativas como a Lei do Lixo Zero implantada no
município do Rio de Janeiro podem ser analisadas e adaptadas para serem
implantadas no município.

Re: Debate:
por moderador » Seg Jan 13, 2014 10:08 am

É isto mesmo! Trata-se de uma grande desafio. Creio que a ação é adequada
para os objetivos listados por você. Fica a sugestão de detalhar, um pouco
mais, a descrição da Ação com esta abordagem apresentada.
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Mensagens: 121
Registrado em: Qua
Dez 04, 2013 7:49 am
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Luísa Marques

Re: Debate:
por Luísa Marques » Qua Jan 15, 2014 5:18 pm

Mensagens: 9
Registrado em: Seg
Jan 06, 2014 12:23 pm

O planejamento de ações voltadas para a conscientização ambiental deve
incluir palestras para aprimorar a cultura da sociedade quanto ao meio
ambiente.Os ensinamentos devem estar fundamentados em mudanças de
hábitos como separar adequadamente o lixo para a coleta seletiva, não
desperdiçar água e energia, dispor o lixo na calçada em dia e horário da
coleta, não jogar lixo nas ruas (destacando a implantação de multas com o
objetivo de arrecadar dinheiro para a instalações de lixeiras seletivas em
locais públicos em todo o município), não colocar fogo em lixo ou nas matas,
entre outras.

Bruno SPinheiro

Re: Debate:
por Bruno SPinheiro » Qui Jan 16, 2014 11:06 pm

Caro moderador, realmente trata-se de um grande desafio. Atualmente o
problema dos maus hábitos de cidadania, como o descarte incorreto de
resíduos, não possui fácil solução. A solução mais adequada para esse
problema é a educação. As Secretarias de Meio Ambiente e de Educação são
as mais indicadas para fomentar os princípios e bases do tema a nível
municipal.
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Mensagens: 6
Registrado em: Ter Jan
07, 2014 4:47 pm

Aproveito e comento sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara
Municipal, 14/01/2014, de JF e prevê multa para quem jogar lixo nas ruas e
espaços públicos da cidade.

Verônica Andrade

Re: Debate:
por Verônica Andrade » Qui Jan 16, 2014 11:11 pm

Acrescentando ao que já foi comentado, o planejamento de ações de
conscientização ambiental se configura em uma ação de extrema importância.
Cabendo destacar que a postura da população em relação ao meio ambiente
interfere diretamente no bom funcionamento dos sistemas de saneamento
como drenagem urbana, coleta de lixo entre outros. Esse deve ser um tema
de destaque nas decisões do plano de saneamento de Juiz de Fora.
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