Aliança pela Àgua de São Paulo
Veja as dez ações para o médio e longo prazos propostas e que precisam
começar já para alcançar a meta de longo prazo
1. Transição para um novo modelo de gestão da água
Recomendamos a revisão do Plano Diretor da Macrometrópole, com ampla
participação dos comitês envolvidos e sociedade, de forma a ampliar ações de
recuperação de mananciais, incorporar a dimensão climática, e avançar no uso
racional e reuso da água de forma a diminuir a necessidade de implantação de
novas fontes de água.
2. Concessão e regulação do saneamento com foco no consunmidor
Recomendamos aos municípios que realizem a revisão e aprimoramento de
contratos de concessão de serviços de saneamento e arranjos de regulação do
serviços.
3. Redução das perdas
Demandamos dos governos estadual e municipais, além das concessionárias de
água, que apresentem e executem um plano de redução significativa das perdas de
água ao longo da rede, tanto com vazamento quanto com desvios irregulares na
distribuição. Os governos e concessionárias devem mostrar metas numéricas de
redução das perdas e de investimentos para alcançar essa redução.
4. Políticas de reúso
Cobramos dos governos estadual e municipais que apresentem e implementem
uma política de reúso da água, dos esgotos e de aproveitamento de águas da chuva.
5. Fortalecer comitês de bacia
Pedimos aos governos federal, estadual e municipais um plano concreto para o
fortalecimento dos comitês de bacia.
6. Recuperação e proteção dos mananciais
Cobramos dos governos estadual e municipais a apresentação de propostas para
recuperação e proteção dos mananciais. Conscientes do déficit habitacional
existente, pedimos aos governantes que debatam com a sociedade e se
comprometam com medidas para conciliar o atendimento das justas demandas por
mais moradia com a conservação das áreas ao redor de represas. Pedimos ainda
que seja feito o debate com a sociedade e setor elétrico sobre a incorporação da
Billings como manancial de abastecimento de água para a RMSP.
7. Recuperação florestal
Propomos aos governos estadual e municipais que apresentem uma política
imediata de restauração de áreas degradadas e Áreas de Proteção Permanente
(APPs) nas regiões de mananciais. Chamamos empresas e moradores instalados
nessas regiões a participarem dessas ações, oferecendo áreas para restauração e
buscando apoio técnico para a recuperação florestal.
8. Pagamento por serviços ambientais

Demandamos aos governos estadual e municipais que estabeleçam e implementem
programas de PSA para recompensar quem mantenha, em suas propriedades, a
floresta em pé.
9. Adaptação climática
Cobramos dos governos federal, estadual e municipais que apresentem planos de
adaptação a extremos climáticos, como novas secas atípicas, e a mudanças mais
duradouras nos padrões climáticos. Promover amplo processo de discussão sobre
a provável influência de desmatamento em locais distantes dos centros urbanos
consumidores de água, visando integrar medidas na esfera nacional.
10. Coleta e tratamento de esgotos e despoluição dos rios urbanos
Exigimos dos governos estadual e municipais que promovam ações para acelerar
as obras de urbanização, a retirada de população de fundos de córrego, a
implantação de parques e áreas protegidas, a instalação de coletores de esgotos e
estações de tratamento. Pedimos o debate sobre as alternativas técnicas para
adoção de tratamento descentralizado de esgotos, reuso da água das ETEs e
piscinões.

