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Destaques

  

 27/05/2015 - MPCE REÚNE ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEBATER A POLÍTICA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 

          Terminou no último dia 10 de maio
o prazo para entidades e sociedade civil
colaborarem, por meio de consulta
pública, com a elaboração da Política
Estadual de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Ceará. Durante
30 dias foram coletados subsídios para
compor o projeto final, a ser encaminhado
à Assembleia Legislativa do Estado. Na
manhã da terça-feira, dia 26,
representantes da Secretaria das Cidades,
Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(CAGECE), Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Ceará
(ARCE) e do Instituto Trata Brasil
estiveram reunidos na sede do Ministério
Público do Estado do Ceará (MPCE) para
detalhar as propostas apresentadas.

          A consulta pública foi lançada pelo
governador Camilo Santana durante o seminário "Saneamento Básico – cenários e desafios para a universalização",
realizado na Procuradoria Geral de Justiça no último dia 10 de abril. Durante o período de um mês, o site da Secretaria
das Cidades recebeu contribuições diversas para a elaboração do texto final da Política Estadual de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário do Ceará. Segundo a coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de Projetos (NUGEP) do
MPCE, procuradora de Justiça Sheila Pitombeira, após as contribuições apresentadas, o momento agora é de condensar
as ideias e organizar o texto final.

          No encontro de terça-feira, também foi discutida a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB), com
o objetivo de viabilizar para a população dos municípios do Estado do Ceará acesso a níveis dignos de saneamento
básico, particularmente no tocante aos serviços custeados mediante tarifas.

  

 Fonte: Assessoria de Imprensa

  

 Notícias relacionadas

27/05/2015 - Planejamento Estratégico terá reunião com promotores de defesa do patrimônio público

27/05/2015 - MPCE participa de edição do programa “Capacidades” em Sobral

26/05/2015 - PGJ participa de encontro sobre o Pacto Ceará Pacífico

26/05/2015 - Selo Siará 2015 recebe inscrições até o dia 31

22/05/2015 - MPCE entrega doações da campanha "Tampinha Solidária" ao Lar Torres de Melo

22/05/2015 - MPCE escolhe promotor de Justiça Marcus Renan para disputar vaga no CNJ

21/05/2015 - PGJ e ESMP promovem curso sobre procedimentos extrajudiciais

20/05/2015 - MPCE INSTAURA INQUÉRITO PARA FISCALIZAR A APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MORADA NOVA

20/05/2015 - SALÁRIO MÍNIMO: MPCE ingressa com ação para que o Município de Catunda cumpra decisão
judicial

18/05/2015 - MPCE ajuíza ação civil pública conta ex-prefeito de Assaré

15/05/2015 - MPCE entra com Recomendação para vacinação dos detentos de Umirim

14/05/2015 - Presidente da ASSEMPECE ganha projeção nacional

14/05/2015 - Justiça determina que Prefeitura de Morada Nova convoque candidatos aprovados em concurso
público

13/05/2015 - Justiça determina afastamento da secretária de Saúde de Canindé

13/05/2015 - MPCE participa do programa “Capacidades” em Aracati

11/05/2015 - MPCE realiza seminário sobre saúde mental de crianças e adolescentes

08/05/2015 - Câmara Municipal homenageia procurador de Justiça em alusão ao Dia Internacional do Celíaco

06/05/2015 - Ação do MPCE, em parceria com MPF, recebe menção honrosa do Prêmio República

05/05/2015 - MPCE ajuíza ação contra prefeito de Aracati por casos de nepotismo e “funcionários fantasmas”

30/04/2015 - Novos promotores de Justiça participam do II Curso de Ingresso e Vitaliciamento do MPCE

30/04/2015 - Fórum do Agrotóxico constata que 80% dos produtores no Cariri estão irregulares

30/04/2015 - TCU enaltece atuação do MPCE no combate a fraudes no Seguro-Desemprego do Pescador
Artesanal (SDPA)

http://www.mpce.mp.br/servicos/linksinteressantes/links.asp#
http://www.mpce.mp.br/servicos/publicacoes/publicacoes.asp
http://www3.ceara.gov.br/faleconosco/fale_conosco_cad.asp?nORGAO=35
http://www.mpce.mp.br/servicos/provimentos/provimentos.asp
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaos_execucao/procuradores.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3788
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3796
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3770
http://www.mpce.mp.br/servicos/recomendacoes/recomendacoes.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3799
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaosauxiliares/ata/ata.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3795
http://www.mpce.mp.br/servicos/convenios/convenios.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3759
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3818
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3758
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3809
http://www.mpce.mp.br/esmp/default.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3749
http://www.mpce.mp.br/Administracao/procuradorias.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3792
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaosauxiliares/orgaoestagio/oe.asp
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaosauxiliares/comissaoconcurso/cc.asp
http://webim.ceara.gov.br/
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3820
http://www.mpce.mp.br/orgaos/assessoramento/orgcol/csmp/csmp.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/e_concursos/e_concursos.asp
http://www.mpce.mp.br/consulta_protocolo/default.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/legislacao/legislacao.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3804
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaos_execucao/pgj.asp
http://www.mpce.mp.br/default.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3782
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaos_execucao/jurdecon/default.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/lga/lga.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/dj/dj.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3808
http://www.mpce.mp.br/orgaos/assessoramento/orgcol/cp/cp.asp
http://correio.mp.ce.gov.br/
http://www.mpce.mp.br/servicos/endtel/endtel.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3802
http://www.mpce.mp.br/ouvidoria/ouvidoria.asp
http://intranet.mp.ce.gov.br/
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3781
http://www.mpce.mp.br/acessoainformacao/default.asp
http://www.mpce.mp.br/AdmSuperior/corregedoria/corregedoria.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3803
http://www.mpce.mp.br/Administracao/promotorias.asp
http://www.decon.ce.gov.br/
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaosauxiliares/cao/cao.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/rgf/rgf.asp
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaos_execucao/promotores.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/portarias/con_portaria.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3774
http://www.mpce.mp.br/servicos/pecas/listapecas.asp
http://www.mpce.mp.br/orgaos/assessoramento/orgcol/csmp/csmp.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/plantao/pm.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/artigos/listaartigos.asp
http://www.mpce.mp.br/orgaos/orgaosauxiliares/se.asp
http://www.mpce.mp.br/AdmSuperior/pgj.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3816
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3740
http://www.mpce.mp.br/servicos/email/email.asp
http://www.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques2.asp?cd=3752

