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Destaques

  

 10/04/2015 - GOVERNADOR LANÇA NA PGJ CONSULTA PÚBLICA PARA POLÍTICA ESTADUAL DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO

 

        O governador do Estado, Camilo
Santana, e o procurador-geral de Justiça,
Ricardo Machado, participaram, na manhã
desta sexta-feira (10), da abertura do
seminário "Saneamento Básico – cenários
e desafios para a universalização", que
discute os desafios para a universalização
no Estado e a ampliação do diálogo entre
o Ministério Público do Estado do Ceará e
as empresas estaduais de saneamento. Na
ocasião, o Governo do Estado lançou a
consulta pública para a elaboração do
anteprojeto da Política Estadual de
Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário do Ceará.

        A abertura contou com a
participação do secretário das Cidades,
Ivo Gomes, do secretário do Meio
Ambiente, Artur Bruno, o presidente da

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neurisângelo Freitas, o presidente da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Ceará (ARCE), Adriano Costa, do presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério
Público de Meio Ambiente (Abrampa), procurador de Justiça Sávio Bittencourt, o vice-presidente do Tribunal de Contas
dos Municípios do Ceará (TCM), conselheiro Ernesto Saboia, o secretário-executivo da Associação Brasileira das
Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), Ubiratan Pereira da Silva, o presidente da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), Álvaro Menezes da Costa, e do presidente do Instituto Trata Brasil, Edson
Carlos.

        O procurador-geral de Justiça, Ricardo Machado, mostrou preocupação com os números da falta de saneamento
básico no nosso Estado, assim como o elevado índice (86%) dos municípios cearenses que não dão tratamento adequado
aos resíduos sólidos, amontoando em lixões os resíduos da cidade. "É uma honra para o Ministério Público do Estado do
Ceará ser a sede do lançamento dessa consulta pública. É emblemático, pois entre as atribuições do Ministério Público
brasileiro temos o dever de elaborar políticas públicas diversas", afirmou.
        O governador Camilo Santa garantiu aos presentes à solenidade que a meta é encerrar o seu governo com índices
próximos entre 65% a 70% do esgotamento sanitário em Fortaleza, afirmando que já existem recursos garantidos para
essas obras, como através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e por empréstimo do próprio Estado. "Claro
que os desafios são muitos de fazer uma intervenção desse porte na nossa Capital. No interior o desafio é muito maior,
por conta de percentual muito pequeno ainda, precisamos avançar nessa área. E é importante a participação do
Ministério Público nisso, pois mesmo os  municípios que já tem a estrutura preparada, equipada para receber o
esgotamento sanitário, há grandes dificuldades da interligação", explica.

        O governador destacou, ainda, que a consulta pública será essencial para a Política Estadual de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário do Ceará. Trata-se de um processo democrático, que ao longo de 30 dias objetiva coletar
subsídios da sociedade civil e das entidades para então, ser encaminhado a Assembleia Legislativa Estadual. É também
compromisso do Governo do Estado de implementar todos os instrumentos e diretrizes da futura política, para que, de
fato, a mesma contribua para a universalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário no Estado. O
prazo da consulta encerra no próximo dia 10 de maio e está disponível no endereço eletrônico http://goo.gl/RmaZCV

        Além do lançamento da consulta pública, durante toda a sexta-feira será realizado o seminário "Saneamento Básico
– cenários e desafios para a universalização", debatendo os cenários do saneamento básico no Brasil; o papel do
Ministério Público para a efetividade do saneamento ambiental; o panorama nacional do setor de saneamento; os
desafios para a universalização dos serviços; os planos municipais de saneamento básico; entre outros temas. 

  

 Fonte: Assessoria de Imprensa

  

 Notícias relacionadas

10/04/2015 - PGJ assina provimento que regulamenta o Selo Institucional de Avaliação de Resultados

10/04/2015 - Homicídios: MPCE apresenta projeto de articulação interinstitucional para aumentar
resolutividade

10/04/2015 - MPCE denuncia Vereador, Secretário de Obras e dois servidores de Assaré por crime de peculato

10/04/2015 - MPCE celebra acordo de cooperação técnica com a Secretaria do Meio Ambiente

08/04/2015 - MPCE firma TAC com Prefeitura de Reriutaba para garantir funcionamento do Conselho Tutelar
do município

07/04/2015 - Treinamento sobre combate à corrupção reúne membros do MPCE na Procuradoria de Justiça
Militar

07/04/2015 - MPCE quer AMC fiscalizando o uso de vagas para idosos e pessoas com deficiência em
estacionamentos de shoppings
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