
Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica Estadual – CTE do Projeto
Orla no Estado do Ceará – Exercício de 2018

Local: Auditório da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 
Data: 25 de junho de 2018
Hora: 9 horas
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil  e dezoito, às noves
horas, reuniu-se, em caráter ordinário, pela 2ª vez no corrente ano, a Comissão
Técnica  Estadual  –  CTE do  Projeto  Orla  no  Estado  do  Ceará,  no  Auditório  da
SEMA, na cidade de Fortaleza, Ceará, a qual contou com a presença dos seguintes
representantes das instituições membros: 

1. SEMA - Secretaria do Meio Ambiente 

Wersângela Cunha Duaví

Airton Mota

2. SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará

Jacira Marta Vieira

Alice Marques

3. UECE – Universidade Estadual do Estado do Ceará

Otávio Barra

4. SPU/CE – Superintendência do Patrimônio da União no Ceará 

Robert Braquehais Junior

5. FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos

Margareth Sílvia Benício de Souza Carvalho

Contou ainda com a presença dos seguintes técnicos da Secretaria de Urbanismo e
Meio Ambiente (SEUMA): 

Edilene Oliveira

Marcos André Arrais de Almeida 

Rojestiane Ferreira Nobre

Jullio da C. B. Parente, 

Solange Feitosa

Ticiana Gadelha Ponte

Alberto Kuroski

Maria Edilmeire Alves Tavares

Helainne Oliveira Filgueiras

Maria Juliana Borges Leite

Aline Soares Lima
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Ana Cecília B. Vasconcelos

Belchior Torres

A pauta da reunião foi constituída do seguinte assunto:

1. Apresentação do Plano de Gestão Integrada (PGI) da orla do município de
Fortaleza.

Após o início  dos trabalhos pelo técnico da SEMA, Airton Mota,  que presidiu  a
reunião, enfatizando a importância do Comitê Gestor e que devido a falta de ação
deste, o PGI de 2006, não avançou como deveria. A Sra. Rojestiane falou sobre a
formação do Comitê Gestor do PGI de Fortaleza e que até o momento ainda não
foram  nomeados  os  membros,  sendo  apenas  apontadas  as  entidades  que  a
comporão. Para tornar a participação mais democrática, será aberto um edital para
a escolha dos  membros da sociedade  civil.  Em seguida,  o  Sr.  Airton  passou a
palavra para os representantes da SEUMA iniciarem a apresentação da minuta do
Plano de Gestão Integrada da orla  de  Fortaleza (PGI).  A Sra.  Edilene iniciou  a
apresentação  com  a  exposição  do  termo  de  transferência  da  gestão  da  orla.
Mostrou a continuidade da nomenclatura das unidades do PGI de 2006 e destacou
a questão litigiosa da Praia do Futuro, que está sendo discutida continuamente no
Fórum Permanente  das barracas da Praia  do  Futuro.  Ressaltou  também que a
equipe técnica não teve acesso aos documentos de caracterização e diagnóstico
que geraram o PGI de 2006. Em virtude dessa dificuldade e para manter o princípio
da  transparência  durante  o  processo,  a  equipe  documentou  todas  as  etapas  e
disponibilizou  no  canal  da  SEUMA,  um  caderno  de  Memórias  do  Processo  de
Elaboração  do  Projeto  Orla.  A  Sra.  Edilene  salientou  que,  por  não  existir
metodologia específica de revisão do PGI e por Fortaleza ser a primeira cidade a
revisar o plano,  foram necessárias adaptações dos procedimentos descritos nos
Manuais. O sr. Airton sugeriu o detalhamento da quantidade de dias na linha do
tempo apresentada, o que foi acatado pela equipe. A Sra. Edilene registrou durante
a apresentação o apoio da SEMA e SPU no início do processo de revisão. O Sr.
André explicitou que os ajustes da metodologia foram feitos a pedido da CTE. A Sra.
Edilene disse que, na medida do possível, todas as reivindicações da população
sobre horários de oficinas e seminários foram atendidas. Além disso, houve uma
preocupação  de  escolher  endereços  emblemáticos  para  a  ocorrência  dos
seminários. A Sra. Rojestiane falou que a árvore do desafio foi a espinha dorsal do
Projeto  Orla.  O Sr.  André  disse  que  no  PGI  de  2006  já  existia  a  demanda de
implantação de equipamentos para atrair o turismo e que esta persistiu no PGI em
andamento. A Sra. Rojestiane falou sobre a inserção do zoneamento ambiental e
enfatizou a  importância  do  início  da  orla  no  continente  e  para  isso  foi  utilizada
ortofoto atualizada e tratada. O Sr. Alberto explicou sobre a atualização do datum
para o SIRGAS 2000. Posteriormente, a Sra. Rojestiane apresentou o conteúdo e o
sumário do PGI e mostrou que, durante o processo de elaboração do PGI, houve
grande  demanda  para  regularização  fundiária  e  ordenamento  solicitação  pela
população. A Sra. Edilene mostrou que a meta do PGI é alcançar 80 % da orla
balneável ao final dos 6 anos de implementação do projeto orla e que este objetivo
estava em consonância com os projetos previstos pela CAGECE para área de ação
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do plano. Logo após, a Sra. Edilene mostrou que as ações previstas pelo Plano
estão em concordância com os ODSs, já que os PPAs futuros devem estar em
observância com os objetivos. Após a apresentação da minuta, o sr. Robert falou
sobre a formação da Câmara Técnica que avaliará e elaborará o parecer técnico
sobre  o  PGI  de  Fortaleza.  Em seguida,  o  Sr.  Airton  institui  a  Câmara  Técnica
composta  pelos  representantes  das  instituições  presentes  (SEMA,  SPU,  SRH,
FUNCEME  e  UECE),  ficando  aberta  às  demais  instituições  membros  a
manifestação em participar da câmara. Por último, a Sra. Wersângela descreveu os
procedimentos para o protocolamento do PGI final em versão digital e outra versão
impressa. Nada mais tendo a tratar, foi dada por encerrada a 2ª Reunião Ordinária
da CTE 2018, da qual foi lavrada a presente Ata, por mim, Wersângela Duaví, que
após aprovada, será assinada por todos os presentes:

Wersângela Duaví - SEMA

Airton Mota - SEMA

Robert Braquehais Júnior– SPU/CE

Jacira Vieira – SRH

Alice Marques – SRH

Margareth Sílvia - FUNCEME

Otávio Barra– UECE
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