
ATA DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CEARENSE DE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS, DE BIODIVERSIDADE E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO.

Data: 25 de agosto de 2017
Local: Auditório da Sema.
Horário: 14:00h

O Secretário  da Sema, Artur  Bruno,  presidiu  a 7ª  Reunião Ordinária  do Fórum 

Cearense  de  Mudanças  Climáticas,  de  Biodiversidade  e  Combate  à  Desertificação, 

realizada no dia 25 de agosto de 2017, citando a publicação do regimento interno no 

Diário  Oficial  e  sugerindo  que  houvesse  uma  apresentação  dos  membros,  visto  que 

haviam novos participantes. Finalizadas as apresentações, iniciaram-se os informes.

Magda (Sema) informou que havia uma listagem circulando com os dados dos 

participantes para atualização, se necessário.  O Sr.  Francisco Bezerra (Instituto Brasil  

XXI)  convidou a todos para participar da 2º Conferência da Caatinga a ser realizada, 

provavelmente,  em  abril  de  2018  e  informou  que  a  próxima  reunião  de  preparação 

acontecerá dia 05/09/2017, às 15:00h, no auditório da Assembleia Legislativa. O Sr. Kurtis 

(Ibama) falou sobre a situação das queimadas e incêndios florestais que se intensificam 

no Estado a partir do mês de setembro, e das visitas que farão às terras indígenas, às  

unidades de conservação federais e algumas unidades de conservação estaduais, afim 

de identificar  suas fragilidades e um meio de ajudá-las.  Finalizou informando que em 

10/09 haverá  uma exposição no Parque do Cocó sobra as  atividades do Prevfogo e 

Previna. 

O Secretário da Sema, Artur Bruno, sugeriu,  como pauta para próxima reunião, 

falar  sobre  as  políticas  de  combate  à  Desertificação  no  Ceará  (diagnóstico,  metas  e 

avaliação) e citou a criação do Fórum de Secretários de Meio Ambiente do Nordeste, do 

qual é coordenador. Por fim, divulgou o Encontro Regional do Fórum Mundial da Água, 

que acontecerá em Fortaleza entre os dias 11/09 e 13/09 no Centro de Convenções. 

Em seguida Magda (Sema) apresentou o Termo de Referência,  elaborado pela 

equipe da SEMA, para contratação de consultoria  para elaborar  o Plano Estadual  de 

Mudanças Climáticas - PEMC e o Plano Estadual de Adaptação - PEA aos presentes. Sra. 

Liduína (SRH) questionou quanto ao local da realização da Audiência Regional da região 
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de Sobral, sugerindo considerar a possibilidade de ser realizada em Ipú ou Meruoca.  Sr.  

Kurtis  (Ibama)  sugeriu  acrescentar  “queimadas  e  incêndios  florestais”  no  trecho  da 

Justificativa.

De  forma  voluntária,  constituiu-se  o  Comitê  de  Avaliação  com  o  objetivo  de 

acompanhar e fiscalizar a empresa que será contratada. Esse comitê será coordenado 

pela SEMA e constituído pelos membros do Fórum: Liduína (SRH), Nícolas (APRECE), 

Alexandre (UECE), Margarete (FUNCEME) e Adeildo (IFCE).  Ficou estabelecido que até 

a contratação da empresa, outros membros poderão entrar ou sair da Comissão, pois 

após a contratação a mesma será publicada em Diário Oficial.

O Sr. Guislain Favé (Climate Reality) questionou quanto ao prazo para entrega dos 

produtos, visto que é necessário que seja feito um Inventário de Emissões do Estado, 

antes da elaboração dos Planos de Mudanças Climáticas e de Adaptação. Ele sugeriu 

que o prazo de execução das atividades fosse aumentado e os membros concordaram. 

Com  isso,  definiu-se  os  seguintes  prazos:  Produto  1  –  Relatório  das  10  Audiências 

Públicas: 3 meses; Produto 2 – Inventário de Emissão de GEE: 6 meses; Produto 3.1 e 

3.2 - Plano de Adaptação e Plano Estadual de Mudanças Climáticas: 6 meses;  Produto 4 

- Material gráfico: 2 meses e Produto 5 - Relatório do Seminário final: 2 meses. No total o 

prazo de execução das atividades será de 19 meses,  (1  ano e 7 meses).  Sr.  Pádua 

(Assembleia)  sugeriu  que  a  partir  do  relatório  final  fosse  confeccionado,  de  forma 

simplificada, um material didático/cartilha, que pudesse ser trabalhado nas escolas dos 

distritos mais distantes através do treinamento de professores.

Finalizando, foi discutido sobre a questão da seca no Ceará conforme sugestão do 

Sr. Alexandre (UECE). O mesmo socializou as informações sobre o tema e propôs que 

fosse elaborado um documento.  O secretário  concordou e sugeriu  uma apresentação 

para próxima reunião para posterior debate.  

A próxima reunião do Fórum ficou agendada para 27/10 às 14:00h, no Parque do 

Cocó. 

E  NCAMINHAMENTOS:  

• Magda irá oficiar os órgãos para indicação de titulares e suplentes. 

• Magda irá enviar aos membros do Fórum o Projeto de lei do “Previna” e, o número 

da mensagem que está na Assembleia. 

2



• Guislain Favé irá enviar, até 31/08, Termos de Referência para auxiliar nos ajustes 

do TR do Plano Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC e do Plano Estadual de 

Adaptação – PEA.

• Magda irá enviar até 30/09, o Termo de Referência do PEMC e PEA finalizado.

• Na próxima reunião haverá a Apresentação dos órgãos FUNCEME, SRH, UECE, 

com duração de 20 min (cada) sobre a seca no Ceará.
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