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sexta-feira, 10 de abril de 2015

Pergunta ao João

Governador lança consulta pública do
anteprojeto da Política Estadual de
Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário
O governador Camilo Santana lança nesta sexta-
feira (10) consulta pública do anteprojeto da
Política Estadual de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Ceará. O lançamento
abrirá o Seminário Saneamento Básico –
cenários e desafios para a universalização, no
auditório do Ministério Público do Estado do
Ceará, em Fortaleza, às 9 horas. 
O objetivo do Seminário é discutir os desafios
para a universalização no estado e ampliar o
diálogo entre o Ministério Público Estadual e as
empresas estaduais de saneamento. O evento é
uma realização da Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público do Meio Ambiente
(Abrampa), da Secretaria das Cidades do Ceará,
da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(Cagece), da Associação das Empresas de
Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (Abes), da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
(Arce) e do Instituto Trata Brasil.
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