Governo do
Estado do Ceará
S e c r e t a ria d a s Cida d e s

ATA DA 1ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE SANEAMENTO AMBIENTAL E SAÚDE – CEARÁ
LOCAL, DATA E HORA: Sala da Coordenadoria de Saneamento Ambiental da Secretaria
das Cidades / COSAM, situado à Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, s/n - Edifício
SEPLAG - 1º andar, em Fortaleza, no dia 16 de junho de 2011, às 09:00 horas. QUORUM
E MESA: Presença da maioria simples dos membros efetivos do Conselho Estadual das
Cidades, assinados na lista de freqüência (Ver Anexo), sob a presidência do Coordenador de
Saneamento Ambiental e Saúde, Edmundo Olinda Filho.
Comitê de Saneamento Ambiental e Saúde - Membros:
1.

Edmundo Olinda Filho – COSAM/SCIDADES: presente

2.

Maria Goretti Gurgel Mota de Castro – CONPAM: não compareceu

3.

José Valrinete Pinheiro – Fed.Assoc.Comun. de Solonópole: presente

4.

Fco. Erivaldo Gomes de Oliveira – As.Agent. Meio Amb.de Pacatuba: não

compareceu
5.

José da Silva Sousa – FESEC: presente

6.

Clésio Jean de Almeida Saraiva – SPU-CE: presente

7.

José Maria Ferreira da Silva – FETRACE: presente (novo membro)

8.

Tércia Maria Pinheiro Martins – COSAM / SCIDADES: convidada

ABERTURA: Edmundo Olinda Filho fez a abertura da reunião, expondo a pauta da
mesma e, solicitou uma apresentação geral das pessoas presentes.
I) Iniciando os Informes, o Coordenador realizou apresentação sobre o desenvolvimento do
Plano de Trabalho do Comitê, legislação pertinente, proposta do Ministério das Cidades,
captação de recursos no âmbito do PAC 2 e discussão temática sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos.
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Após a apresentação, o Coordenador indagou a cada presente quanto a preferência na
escolha do Comitê de Saneamento Ambiental e Saúde, passando a palavra para que os
presentes se manifestassem:
1.

O conselheiro José Valrinete Pinheiro (Fed. Assoc. Comum. de Solonópolis):

perguntou se os membros de um Comitê podem apresentar propostas a outro Comitê e
se há condições de atendimento, considerando que seu interesse era solucionar
problemas imediatos em seu município, no tocante aos arranjos produtivos, unidades
sanitárias, unidades habitacionais e fogões ecológicos.
2.

Clesio Jean de Almeida Saraiva (SPU-CE): explicou que o interesse em participar

do Comitê de Saneamento deve-se a busca de adequação a utilização de áreas federais
com vistas a solução dos problemas dos impactos ambientais, causados pela ocupação
irregular pela população, citando o caso de Barroquinha, onde existe ocupação de áreas
de preservação ambiental, salgados, mangues, citando ainda o caso de ocupação irregular
de áreas em Iguatu e Jucás, tendo salientado que na SPU, há grande demanda de
informações quanto ao assunto.
3.

Clesio Jean de Almeida Saraiva (SPU-CE): mencionou sobre os graves problemas

da praia do futuro, quanto a agressão ao meio ambiente, explicando sobre os motivos o
lançamento dos dejetos no mar, sem o devido tratamento prévio, dentre vários outros
problemas.
4.

José Maria Ferreira da Silva (FETRACE): alertou quanto a importância

saneamento ambiental para a população, tendo em vista ter participado como membro
do COMAM – Conselho do Meio Ambiente Municipal.
5.

José da Silva Sousa (FESEC): mencionou quanto a não realização de capacitação

sobre as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do CONCIDADES.
6.

José da Silva Sousa (FESEC): alertou que a grande dificuldade dos municípios

quanto a captação de recursos da União deve-se a falta de projetos.
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Considerando que o Comitê Técnico de Saneamento Ambiental e Saúde tem por
finalidade o debate e o encaminhamento de proposições ao Plenário do Conselho,
apresenta as seguintes proposições:
PROPOSTAS DO COMITÊ:
1. Acompanhar e participar da elaboração do Plano Nacional de Saneamento
Básico.
2. Acompanhar e participar da elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico
3. Acompanhar e participar da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento
Básico
4. Buscar captação de recursos visando à universalização do serviço de
abastecimento de água potável e ampliação do serviço de esgotamento sanitário –
tendo em vista a abertura das propostas no âmbito do PAC 2 (Grupo 3) para
municípios abaixo de 50.000 habitantes, o Comitê propõe maior engajamento do
Estado e municípios no cadastramento de propostas. Período: 15/06/2011 a
15/07/2011.
5. Buscar junto ao CONPAM, ações no sentido de que todos os municípios tenham
seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no prazo estipulado em Lei;
6. Fomentar a implementação de políticas para o desenvolvimento das atividades de
educação sanitária em saneamento básico.
Houve um consenso entre os participantes em realizar a próxima reunião do Comitê no
dia 15 de setembro de 2011, no período da manhã, sendo que o coordenador ficou a
disposição para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário.
Sem mais nada a acrescentar, a reunião foi encerrada.
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