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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.
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