ATA DA NONA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DA CIDADE
CONCIDADES

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (2019), às horas e
trinta minutos da manhã, na Sala de reuniões da Secretaria de Governo – SEGOV cito na
Rua Pedro Rebouças, Icapuí-Ceará, deu-se início a nona reunião ordinária do Conselho
Municipal da Cidade-CONCIDADES de Icapuí com o objetivo de apresentar o Plano de
Ação do Projeto de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Icapuí.
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: pelo segmento do Governo, a Sra. Bruna
Narciso representante da Secretaria de Governo; os Srs. Eliseu Carlos de Freitas e
Francisco José da Costa da Secretaria de Infraestrutura, o Sr. João Paulo Rebouças do
Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental–IMFLA, o Sr. Francisco
Kleiton Pereira representando a Câmara de Vereadores. Quanto aos membros da sociedade
civil organizada, representando a Associação de Moradores do Assentamento São
Francisco os Srs. Nazirene Lopes do Nascimento e Milton José do Nascimento, o Sr.
Edson Barreto representante da Cooperativa de Pesca – COOPAMI, o Sr. Francisco
Celestino Cavalcante do Sindicato dos Servidores públicos de Icapuí, a Sra. Janicleia
Alexandre Rebouças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Icapuí e os convidados, os
Srs. Érica Rebouças Alexandre e José Paulo de Sousa ambos do Grupo de Estudo do
Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos. Também a Sra. Maria do Rosário Rebouças da
Silva, Secretária de Governo e a Sra. A na Paula da Silva Lima, colaboradora do Conselho
da Cidade. A referida reunião foi conduzida pela Sra. Ana Paula da Silva Lima, onde a
mesma deu as boas-vindas aos membros do Conselho, parabenizando a todos os presentes
por priorizar essa importante reunião com um tema tão pertinente para o município de
Icapuí, como a gestão responsável dos resíduos sólidos. Na sequencia, apresentou-se a
pauta e prosseguiu com leitura da Ata da reunião anterior, em que, lida socializada
coletivamente e posteriormente aprovada por unanimidade por todos os presentes e sem
ressalvas. Momentos depois, a palavra foi proferida pelo Sr. José Paulo de Sousa,
Coordenador do Projeto de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Icapuí, ao qual fez
uma apresentação das ações e etapas do processo ressaltando que metas foram realizadas e
as que se encontram pendentes. O Profº. Sr. José Paulo apresentou o projeto, ressaltando os
princípios, objetivos e instrumentos da lei federal 12.305/2010 que trata da Politica
Nacional dos Resíduos Sólidos. Seguindo, apresentou as linhas de pesquisas do

GETSGRU e as metas do projeto de pesquisa. A apresentar as metas, o Sr. vereador
Kleiton Pereira indagou ao professor qual as metas estão em andamento, ressaltando que
todas são importantes e o processo é sistêmico e quais estão faltando. Na ocasião o Profº
Sr. José Paulo informou que no decorrer da apresentação irá informar, mas qualquer
dúvida os conselheiros podem intervir. Quanto a Meta 01: Elaboração do Plano Municipal
de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos foi apresentado o andamento frisando a
participação do comitê diretor e do grupo de sustentação. Em que, as ações pendentes
dessa meta são: Conclusão da redação, submissão ao comitê Diretor e aprovação da
Câmara. Depois socializou a Meta 02: Recuperação da Área Degradada por disposição de
resíduos sólidos urbanos foi apresentado às ações realizadas, o processo da biorremediação
que é o adotado na área e como ações pendentes dessa meta: a instalação da cobertura
coma argila impermeável, instalação de calhas para canalização das águas pluviais,
instalação de flare. Na ocasião o professor ressaltou que essa meta está parada devido à
falta de pagamento à empresa contratada. Na sequencia apresentou-se a Meta 03:
Implantação do Aterro Controlado, em que, as ações realizadas foi apenas a limpeza da
aréa. Também reforçou o processo de instalação e o motivo como a ação pendente está, no
caso, a aquisição de materiais e serviços para essa ação, cujo desde o mês de Abril de 2018
está no departamento de licitação e compras. O professor ressaltou que para o aterro
controlado irá somente os rejeitos, para que o mesmo tenha eficiência. Depois salientou-se
a Meta 04: Implantação da Coleta Seletiva Solidária, onde apresentou-se as ações
realizadas, como será o procedimento e a metodologia para a implantação e como ação
pendente destacou que, falta concluir a implantação do sistema no governo, no mercado e
na sociedade cível, ressaltando que o maior gargalo está na sensibilização da sociedade
civil para com a causa. Quanto a Meta 05: reforçou-se que, a Constituição da Associação
de Catadores de Materiais Recicláveis de Icapuí, foi apresentado as ações realizadas,
ressaltou que a coleta seletiva será realizada pela a associação e como ação pendente
apresentou que falta a formalização da associação e que o projeto esta com parceria com o
governo do estado para a conclusão, institucionalizar o convênio com a prefeitura e a
capacitação dos catadores associados. Em oportunidade, foi apresentada a Meta 06, que se
refere a Implantação da Usina de Compostagem onde ressaltou-se que no município os
resíduos provenientes da poda é a maior parcela de resíduos gerados. O Professor
apresentou as técnicas que serão utilizadas e como ações pendentes para a conclusão dessa
meta estão: a aquisição de equipamentos que encontra-se no departamento de licitação e
compras desde de Abril de 2018, falta a instalação de energia elétrica e rede de água, bem
como a capacitação dos associados. Depois, o Sr. Vereador Kleiton Pereira, colocou como
sugestão de capacitação para a população o uso de materiais de poda, que na grande
maioria são de palhas de coqueiro, e essas poderiam ser usadas para adubo do próprio
produtor. Também, o Sr. Eliseu aproveitou o espaço para solicitar esclarecimentos de
como seria o manejo no pátio na estrutura da Unidade de Tratamentos de Resíduos –UTR,
caso esse estivesse totalmente usado. Respondendo, o Sr. Prof. José Paulo, colocou que,
serão aplicadas duas (02) técnicas, se necessário, para acelerar o processo de decomposição
e inserção de minhocas ou aditivamento, onde reduziria o tempo de processo. A última
meta apresentada, no caso, sétima (7ª) é voltada para a Educação Ambiental, ação para as
escolas municipais urbanas e rurais, bem como, aos munícipes, foi apresentado todas as

ações realizadas nas comunidades, nas escolas e CEI’s, ressaltando que para Fevereiro
deste ano, as ações serão retomadas. E por último, o Profº Sr.José Paulo apresentou os
resultados esperados com a aplicação do projeto, no cumprimento das metas. Após a
explanação do Referido Projeto, o Sr. Celestino Cavalcante elogiou as iniciativas da gestão
com relação ao projeto, mas ao mesmo tempo, colocou algumas preocupações com relação
da situação financeira que a prefeitura enfrenta, em que, uma delas é a falta de prioridade
com relação a previdência dos servidores, o auto percentual de pessoal que compromete a
folha do município e sem esses ajustes fica difícil de se priorizar outras ações importantes
para o município como esse projeto de Gestão correta dos resíduos sólidos. Para, além
disso, sabemos que o pleito para disputa eleitoral se aproxima e que, na maioria das vezes
se prioriza muitas decisões políticas em detrimento das ações técnicas e administrativas.
Em outra oportunidade, a Sra. Rosário Rebouças que é Secretaria de Governo aproveitou o
espaço para socializar com os membros do conselho a retomada do Plano Municipal de
Saneamento, em que, o município já publicou uma portaria de nomeação dos novos
membros e que em breve terá um evento articulado pela Secretaria Estadual das Cidades,
no município de Aracatí para discutir um novo Plano de Ação com os municípios que estão
dentro desta articulação. Dentro desta questão, a Sra. Ana Paula reforçou que, futuramente
o Plano Municipal de Saneamento será apreciado e votado por este colegiado do Conselho
da Cidade, segundo técnicos da Secretaria Estadual das Cidades. Por último, o Sr. José
Paulo agradeceu pelo convite e o espaço em puder socializar ações do Projeto em questão
para este tão importante conselho. Nada mais havendo a tratar, eu Ana Paula da Silva
Lima, designada para secretariar essa reunião, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e por quem de direito.

