
ATA DA 5° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CEARENSE DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS, DE BIODIVERSIDADE E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO

Data: 14 de outubro de 2016
Local: Auditório da Sema.
Horário: 14:00h

A reunião começou com os informes. Kurtis (Ibama) falou sobre a situação das

queimadas no estado, que o problema está muito sério, sendo o número de queimadas

desse  ano  maior  do  que  o  registrado  no  mesmo  período  no  ano  passado.  E  que

infelizmente, não há nenhum plano para evitar isso.

Seguindo com os informes, foi feito o convite para quem quiser fazer-se presente

no encontro “Roda de Conversa” no Parque do Cocó para celebrar os 2 anos do do

Fórum Ceará no Clima, domingo dia 16/10 às 16 horas.

A Secretária executiva da Sema, Maria Dias, presidiu a 5ª Reunião Ordinária do

ano  de  2016,  propondo  alguns  encaminhamentos  para  dar  continuidade  e  finalizar  o

Plano Estadual de Mudanças Climáticas. Magda Marinho (Sema) começou falando de

como está a Minuta do Plano e das contribuições das instituições. A Embrapa e Funceme

enviaram suas contribuições e seus ajustes, mas foi observado que a elaboração chegou

num ponto de estagnação em que “parou”. Pensando nisso, veio a ideia de trazer algum

agente externo para ajudar a concluir o Plano, já que como Fórum e como Grupo de

Trabalho chegou no limite e é necessário auxilio para finalizar o Plano. O objetivo é que o

Fórum faça o papel de validador do Plano. A Secretária executiva da Sema, Maria Dias,

falou que o Secretário  Artur  Bruno já  teve uma conversa com o Governador  sobre o

Plano.

Alexandre, (Uece) falou que o Plano não é simplesmente de consultoria, ressaltou

que o problema maior do travamento do Plano são as definições políticas do próprio

governo. Falou que tem dois pontos a serem observados: 1 são as metas consensuais

com o governo; 2 incluir objetivos claros e reais para serem colocado em prática.

Professor Adeildo (IFCE), falou da proposta do plano, das informações que estão



faltando vindo de algumas instituições, falou da importância de fechar esse documento,

mesmo porque, já vem mais de um ano. Falou que encerraria sua participação no Plano

esse ano.

Nícolas  (APRECE),  falou  que  sua  preocupação  com  o  Consultor  é  devido  a

irregularidade de informações. Propôs que o Fórum desse um “Norte” ao Plano, para que

o mesmo não ande na contra mão das metas do Governo.  Nícolas (APRECE) cobrou a

apresentação da SDA do Plano ABC do Estado. Maria Dias (Sema) explicou qual seria o

papel do Consultor, que ele faria as partes que estão faltando.

Glaucia (SESA), ela falou das informações elaboradas dentro das instituições e

sugeriu  reunir  essas  informações  pra  dar  continuidade  ao  Palno.  Disse  que  nenhum

Consultor poderá dar essas informações que cabe a cada secretaria. E concorda com a

contribuição do Consultor apenas pra sistematizar essas informações.

Rubens (Embrapa), acha interessante que as ações sejam apresentadas aqui e o

Fórum, validaria as mesmas e encaminharia para um próximo passo.

Professor Alexandre (UECE), falou da importância do debate público sobre o Plano,

que é necessário sair com a proposta de documento da reunião do Fórum. Alexandre

falou  da  disposição  dele  em  acompanhar  audiências  públicas  em  qualquer  lugar  do

Estado. Se propôs em tirar uma semana inteira de suas atividades para concluir o Plano

junto com alguém da SEMA e fechar o documento de acordo coma as informações que

foram enviadas.

Foi mostrado para os presentes como está o plano e que ainda esta faltando, no

caso  as  metas  gerais  de  Resíduos  Sólidos,  e  algumas  coisas  de  outros  pontos,

agropecuárias e algumas modificações.

Maria Dias propôs que após a análise das informações que faltam na Minuta do

Plano, referente a cada subtema, seja marcada reuniões com as instituições que podem

contribuir  com as informações que estão faltando na Minuta do Plano. De inicio ficou

proposto que haveria reuniões na SDA e na SEINFRA.

ENCAMINHAMENTOS:

Alexandre e Magda vão sistematizar as informações do Plano;

Ficou acordado que cada um dentro de sua área irá fazer um levantamento do que esta

faltando na Minuta do Plano para depois a Sema articular reuniões com as instituições



que  poderiam  fornecer  essas  informações.  Abaixo  estão  os  responsáveis  por  esse

levantamento:

• Agropecuária: Nícolas (Aprece); 

• Resíduos Sólidos: Equipe da SEMA; 

• Energia, Transporte e Industria: Alexandre (Uece);

• Mudança do Uso do Solo: Margateh (Funceme). 

O prazo para o envio dessas informações, e para a sistematização da Minuta do Plano é

até sexta da próxima semana dia 21/10.

Propostas de datas para as reuniões nas instituições:

Dia 03/11: SEINFRA

Dia 04/11: SDA


	Horário: 14:00h

