
ATA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CEARENSE DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS, DE BIODIVERSIDADE E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO

Data: 09 de dezembro de 2016
Local: Auditório da Sema.
Horário: 14:00h

O Presidente do Fórum, Secretário do Meio Ambiente - Artur Bruno, iniciou a sexta

reunião  ordinária  do  ano  de  2016,  falando  sobre  o  Ceará  Mais  Verde,  Programa do

Governo, que inclui o Projeto de Florestamento e Reflorestamento executado pela Sema

e que se iniciou com as atividades de Educação Ambiental. As primeiras ações foram nas

áreas das nascentes e também nas matas ciliares do Rio Cocó, Rio Pacoti e próximo ano

será  feito  o  processo  de  reflorestamento.  A  ideia  será  ampliar  para  outras  Bacias

Hidrográficas. Ele comentou sobre o evento de lançamento do Inventário Florestal e disse

que ele vai ser decisivo para as Políticas de Meio Ambiente do Estado. Falou também

sobre  o  Zoneamento  Ambiental  Econômico.  Em  seguida  o  Secretário  Artur  Bruno

convidou todos os membros para participarem da solenidade de Certificação do Selo

Município Verde e Certificação Praia Limpa que acontecerá no dia 13 de dezembro de

2016 as 15h na Assembleia Legislativa. E na quinta feira, dia 15 de dezembro a SEMACE

vai apresentar a Estação de Medição de Poluição do Pecém na Estação Ecológica.

Continuando, Artur falou sobre a Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas,

ressaltou sobre a importante contribuição que o Fórum teve na criação dessa Lei e da sua

aprovação na Assembleia Legislativa dia 24/11/2016. Falou sobre os pontos que o fórum

propostos e que não forma aceitos pela PGE. Falou das Emendas aceitas: 15 Emendas

aceitas e 16 não aceitas e que estamos apenas esperando ser publicada. Foi pedido ao

Procurador Geral do Estado para enviar o Decreto do Regimento Interno para que na

próxima reunião já tenha sido publicado. 

O Professor Alexandre Araújo (Uece) criticou o processo sobre a Lei aprovada na

Assembleia, das partes retiradas e ignoradas, partes estas construídas pelo Fórum com

muito entusiasmo e boa fé.  Falou que a Lei  teria saído mais forte da forma como foi
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construída.

Em seguida Nícolas (APRECE), falou da preocupação com a fraqueza da Lei e

também com a postura da base de governo na Assembleia  já  que alguns deputados

tiveram um discurso negacionistas a respeito da realidade das mudanças climáticas. E ele

acha  isso  muito  preocupante  pois  dificulta  o  dialogo  com  esses  deputados  inclusive

quando for a época de discutir a Politica estadual de Mudanças Climáticas.

Artur  Bruno falou  que vai  insistir  com a reunião do Fórum com o Governador.

Seguindo, falou que vai levar para o Governador a ideia da contração de uma Consultoria

para elaboração do Plano Estadual de Mudanças Climáticas e ressaltou mais uma vez

que o Fórum é instrumento da Política e que o mesmo terá um papel  importante na

elaboração do Plano. Mas é necessária a criação de um grupo técnico para que faça a

compilação dessas informações e para conduzir esse processo. Falou das dificuldades

que  as  instituições  têm  em  fazer  esse  levantamento  de  informações  devido  a  suas

próprias demandas.

Alexandre Araújo (Uece) se diz contra essa contratação de consultoria, e pediu pra

que fosse constado em Ata e se possível a voto. O motivo pelo qual se posicionou contra,

foi  porque para ele uma consultoria privada separada do Fórum é um mecanismo de

esvaziamento do Fórum. Ele propõe que seja feita uma requisição para que os técnicos

das instituições que compõe o fórum sejam disponibilizados por um período para trabalhar

no Plano.

Isorlanda (UVA),  concorda com o Alexandre em certa  parte,  e concorda com a

consultoria desde que essa consultoria trabalhe em cima do que já foi feito pelo Fórum e

que o Fórum acompanhe diretamente tudo que for elaborado pela mesma. Pediu que o

Termo de Referência seja elaborado pelo Fórum com regras estabelecidas.

Margareth (FUNCEME), concorda com a contratação da consultoria para elaborar o

Plano, mais pediu também que esse fosse acompanhado pelo Fórum, mesmo por que já

existe muitas informações construídas pelo Fórum.

Professor  Adeildo  (IFCE),  também  achou  importante  a  contratação  de  uma

consultoria para elaboração do Plano. Pois o mesmo já esta há mais de oito meses e

ainda não foi concluído. Disse que a partir do próximo ano não fará mais parte do Fórum,

pois precisa se dedicar mais a instituição a qual ele é efetivado.

Com a palavra do Artur Bruno, ele deixou claro que nós como técnicos não teremos

condições  de  liderar  sozinhos  a  elaboração  desse  Plano,  passamos  o  ano  de  2016

2



discutindo o plano e não chegamos a uma definição, por várias demandas dos membros

por seus trabalhos. O papel do Fórum vai ser de fazer o TR e definir o que a consultoria

irá fazer. Falou do envolvimento das outras secretarias nesse processo. Alexandre Araújo

(Uece)  concordou enfim com o que a  maioria  presente  nessa reunião falou,  sobre  o

contrato da consultoria, mediante o acompanhamento dos membros do Fórum tanto no

processo de elaboração do TR quanto no acompanhamento do Plano.

Artur Bruno encerrou a reunião deixando alguns encaminhamentos:

ENCAMINHAMENTOS:

• Fazer contatos com os Reitores, Secretários sobre o processo de elaboração do

Plano;

• Propor um grupo de Trabalho, e que o mesmo seja coordenado por Maria Dias,

Fernando ou ele o próprio Secretário, para que a Sema lidere esse grupo;

• Insistir com o Governador uma reunião com os membros do Fórum;

• Marcar a próxima reunião depois que já estiver com as informações definidas sobre

os encaminhamentos para a conclusão do Plano;
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