SÍNTESE DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
DO BAIXO JAGUARIBE
17.05.2018 | Câmara Municipal de Jaguaruana

SÍNTESE
REUNIÃO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE DO VALE DO JAGUARIBE
DIA 17.05.2018

PROGRAMAÇÃO:
8h – Credenciamento
8h30 – Apresentação Projeto Música/Apodi
9h – Abertura
Fabio Martins – Presidente do Comitê de Sustentabilidade do Vale do Jaguaribe
9h30 – Apresentação do Curso ‘Operador de Processos Industriais’ SENAI-CE
10h – Plano de Ação (continuação P.E)
11h30 – Encerramento e Encaminhamentos

PARTICIPANTES :
SETOR EMPRESARIAL:
NOME
Paula Pester
Marta Inês
Robertson Nunes
Marcelo
Fábio Martins
Rosineide Matoso
Elton de Oliveira Gonçalves
Douglas Rocha de Carvalho
Arimatéia Gomes
SETOR ACADÊMICO:

EMPRESA
SCATEC SOLAR
Frutacor
FIEC/Limoeiro
FIEC/Fortaleza
APODI
APODI
Cerâmica ACERT
Rocha Construções
MULTICOR

NOME
Dmontier Aragão
Otávio Rangel
Francisco Evandro
Patrícia Mendes Barroso
Jackson de Queiroz Malveira
SETOR LEGISLATIVO:

EMPRESA
UFC/Russas
UFC/Russas
IFCE Jaguaruana
NUTEC
NUTEC

NOME

EMPRESA
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José Gladis
Reginaldo Quirino
José Maria Mateus
Francisco Inaldo
Afraudizio Azevedo
SETOR GOVERNAMENTAL:

Câmara Municipal de Limoeiro
Câmara Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana
Câmara Municipal de Jaguaruana

NOME
Karisia Mara Lima de Oliveira
Hamilton Andrade
Sinara Miliane
Luiz Carlos de Freitas
Maria Vitória Silva
Carla Cinthya Souza
Abelardo Rocha
Jessijames Gomes
Maria Risete
SETOR NÃO GOVERNAMENTAL:

EMPRESA
Prefeitura de Limoeiro
Prefeitura de Quixeré
Prefeitura de Jaguaruana
Prefeitura de Baraúnas
Prefeitura de Baraúnas
Prefeitura de Baraúnas
Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros
SINE-IDT

NOME
Sílvia Pinheiro
Mihama Henrique da Silva

EMPRESA
Associação Bomsucesso
CBIRS – Consórcio Resíduos

SÍNTESE:
Às 9h15 foi feito a abertura da reunião com a apresentação musical do Projeto Novo
Bomsucesso, grupo denominado ‘Acordes do Sucesso’ composto por crianças entre 09 e 16
anos das comunidades do entorno da APODI. O Projeto tem como maestro o professor Bergon
Coelho.
Logo após a apresentação musical, a reunião teve início às 9h40 com a composição da mesa
com representantes das seguintes instituições membro do Comitê de Sustentabilidade do Vale
do Jaguaribe:
Fábio Martins - Gerente da APODI e coordenador do Comitê;
Dmontier Aragão - Professor da UFC/Russas e vice-coordenador do Comitê;
Inaldo Lima – Presidente da Câmara Municipal de Jaguaruana;
Hamilton Andrade – Coordenador de Meio Ambiente da Prefeitura de Quixeré;
Jackson Malveira – Gerente do NUTEC;
Evandro Melo – Professor do IFCE Jaguaruana;
Robertson Nunes – Gerente da FIEC/Limoeiro;
Jessijames Gomes – Capitão do Corpo de Bombeiros;
Luiz Carlos – Procurador da Prefeitura de Baraúnas;
Risete Nogueira – Coordenadora do SINE/IDT;e
Sílvia Pinheiro – Presidente da Associação de Bomsucesso.
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Todos os componentes apresentaram-se de forma breve e deram informes sobre suas
instituições.
Fabio Martins, Presidente do Comitê de Sustentabilidade do Vale do Jaguaribe apresentou, em
seguida, uma retrospectiva das ações realizadas; Fez a apresentação do vice-presidente do
Comitê, professor Dmontier Aragão; e apresentou o Status dos subcomitês: Qualificação
Profissional e Resíduos Sólidos.
Para apresentação dos subcomitês de Qualificação Profissional e Resíduos, foram convidados o
gerente da FIEC/SENAI, sr. Robertson Nunes e o coordenador de meio ambiente da Prefeitura
de Quixeré, sr. Hamilton Andrade, respectivamente, conforme apresentações em anexo.
Após a apresentação dos projetos citados acima, o coordenador do Comitê, sr. Fábio Martins
pediu a palavra para realizar o lançamento oficial do Edital de Projetos da APODI, o qual visa
constituir-se em um FUNDO DE APOIO A INICIATIVAS SOCIAIS para Incentivar o
desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que propiciem a melhoria das condições de
vida das comunidades localizadas nas áreas de abrangência/atuação da Cimento Apodi, bem
como selecionar projetos cujos objetivos atendam a uma ou mais das finalidades da Cimento
Apodi nas seguintes áreas: Incentivar o desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que
propiciem a melhoria das condições de vida das comunidades localizadas nas áreas de
abrangência/atuação da Cimento Apodi, bem como selecionar projetos cujos objetivos
atendam a uma ou mais das finalidades da Cimento Apodi: Educação, formação e informação;
Valorização do gênero e juventude; Práticas de inclusão social; Práticas ambientais e
ecológicas; Qualificação profissional; e Geração de renda.
Por fim, foi feito a divisão de grupos para formulação dos planos de ação. A metodologia
embasou-se no SWOT realizado na 4ª Reunião do Comitê de Sustentabilidade do Vale do
Jaguaribe. Cada grupo ficou com dois blocos de cruzamentos entre os pontos: forças/fraquezas
e ameaças/oportunidades, visando criar ações a partir das seguintes estratégias:
- Estratégia ofensiva quando o cruzamento for entre uma fortaleza e uma oportunidade;
- Estratégia de confronto quando o cruzamento for entre uma força e uma ameaça;
- Estratégia de reforço quando o cruzamento for entre uma fraqueza e uma oportunidade; e
- Estratégia Defensiva quando o cruzamento for de uma fraqueza e uma ameaça.

PLANOS DE AÇÃO:
ASPECTOS
Matriz
de
responsabilidade
inexistente
x
instabilidade
econômica
Existência de cursos
formando pessoal
qualificado
para
atuar
em
sustentabilidade x
autopromoção
política

AÇÕES
Criar secretarias/polos nos municípios participantes do Comitê, com
matrizes de trabalho e responsabilidades definidas

Promover o acolhimento das entidades políticas locais no intuito de
concretizar os projetos e ações de forma institucional, através da
representação nas reuniões das Câmaras.
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Frágil comunicação x Criar uma comissão de divulgação, através das diversas plataformas
Força institucional
(redes sociais, rádios locais) para divulgar as ações, reuniões e
compromissos firmados em cada encontro;
Mapeamento dos entes interessados, em cada município, com escolha
do representante do poder público.

Frágil comunicação x Fortalecer parcerias diversas com os meios de comunicação;
Insuficiência
da
política pública
Sensibilizar gestores municipais com o envolvimento nas ações do
comitê.

Comprometimento
das
entidades/instituiçõ
es envolvidas x
Descontinuidade
política

Estabelecer parcerias entre as instituições em forma de lei para dar
continuidade;

Sinergia entre as
instituições
x
Participação
das
instituições
educacionais
e
potencial
para
qualificação da mão
de obra

Promover cursos
consultorias;

Nomeação, por parte do poder público, de representantes do quadro
de efetivos, com comprometimento com as ações do comitê.

profissionalizantes,

seminários,

projetos

e

Mapeamento das necessidades de qualificação de mão-de-obra e o
quê as instituições têm a oferecer.

Preocupação
com Implantação de placas solares em órgãos públicos, em associações de
saúde e segurança x agricultores; e aproveitamento da energia eólica para a região.
Potencial
para
energias limpas
Preocupação
com Projetos de reuso de água (ar condicionado), aproveitamento da água
saúde e segurança x da chuva e campanhas de conscientização para uso racional da água.
Crise hídrica
Definir um cronograma semestral e anual; e Criar um canal de
Baixa adesão de comunicação para envio de projetos;
outras
indústrias
além da Apodi x Criar um subcomitê de divulgação – ‘bater na porta das empresas’;
Fortalecimento da
identidade e da Abrir espaço em toda reunião para instituições mostrarem suas
cultura regional
estratégias no âmbito do propósito do comitê;
Reformalizar a indicação de titular e suplente por parte de cada
instituição;
Obrigatoriedade dos membros enviarem feed-back das reuniões do
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comitê nas suas respectivas instituições.
Grupo
multifuncional
(governo,
ongs,
empresas
e
comunidade)
x
Fortalecimento da
identidade e da
cultura regional

Definir uma agenda de palestras nas escolas/empresas/comunidades
para a construção de uma nova mentalidade sustentável;
Formação subcomitê;
Firmar parceria com TV Jaguar para cobrir as reuniões; e
Formar grupo de whatsapp do comitê.

Inexistência
de Criar lista de contatos; e Identificar oportunidades de colaboração;
cronograma anual x
Insuficiência
da Elaborar Cronograma
política pública
Desenvolver site do Comitê

ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

ÀS 12h30 o Coordenador do Comitê, Fábio Martins, agradeceu a colaboração de todos e em
consenso definiu a data e local da próxima reunião do Comitê que será no município de
Baraúnas, no dia 22.08.2018, à convite da prefeitura daquele município.
Fábio informou que já colocará em prática algumas das ações propostas pelos grupos, as quais
já serão apresentadas na próxima reunião.

ANEXOS:
Anexo 1 – Apresentação Fabio Martins, coordenador do Comitê de Sustentabilidade do Vale
do Jaguaribe;
Anexo 2 – Apresentação SENAI-CE sobre Curso de Qualificação Profissional;
Anexo 3 – Apresentação Hamilton Andrade sobre Projeto Ecoseletiva.
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