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INTRODUÇÃO
Às 09h30min, na Sala de Reuniões do Gabinete da SEPLAG, Cristina Medeiros (IPECE) iniciou
a 11ª Reunião do Comitê PforR, a última do ano de 2014, com a participação do Gerente do
Projeto PforR, Tom Kenyon (Banco Mundial) e do Diretor Geral do IPECE, Flávio Ataliba.
Foi entregue a todos na recepção da reunião os seguintes documentos: Sumário do
Desempenho dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica e a Ata da 10ª
Reunião do Comitê PforR.
Seguiu-se com a apresentação em Power Point1 cuja pauta está apresentada abaixo:
1. Abertura (9h30m)
2. Apresentação dos participantes (9h30m - 9h40m)
3. Apresentação por cada Setorial da Posição e Avaliação do desempenho
dos Programas, Indicadores e Projetos de Assistência Técnica (9h40m -10h50m)
4. Aprovação da Ata 10ª Reunião (10h50m-11h)
5. Encerramento (11h)
I.

ABERTURA

Flávio Ataliba – IPECE desejou um Feliz Natal a todos e informou que é uma satisfação muito
grande participar da última reunião do ano, principalmente por contar com a presença de todos,
mostrando o interesse para que o PforR seja um sucesso para o Estado o Ceará. Relatou que
2014 foi o primeiro ano de implementação, com muitos desafios, aprendizagens, mas com
muitos avanços. Enfatizou que é um prazer para a Coordenação do Projeto ver o envolvimento
de todos no qual cada um deixa o seu melhor para o sucesso do programa. Informou também
que houve uma reunião com Tom Kenyon, Roland Clarke e a Vice Governadora eleita Izolda
Cela que reiterou, por parte do Governo que vai se iniciar a partir de 01/01/2015, todo o
interesse em dar apoio na continuidade do Projeto.
Flávio Ataliba - IPECE passou a palavra para Tom Kenyon (Banco Mundial).
Tom Kenyon – BANCO MUNDIAL agradeceu ao Flávio Ataliba (IPECE), desejou um bom dia a
todos e informou que é sempre um prazer estar de volta no Ceará e se reunir com a equipe do
PforR. Relembrou que foi investido muito esforço para a preparação do Projeto e é um orgulho
ver o seu funcionamento, as equipes reunindo-se regularmente, mostrando que valeu a pena.
Informou também que, conforme repassado pelo Flávio Ataliba (IPECE) a reunião com a Vice
1

Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_19_12_14.pdf
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Governadora foi muito boa dando uma confiança de que o esforço vai continuar. Reforçou que
é importante a continuidade das equipes e do foco ao longo do Projeto. Destacou que no Ceará
foi importante para o Banco a continuidade da equipe do Estado que teve com a Cristina
Medeiros, Flávio Ataliba (IPECE) e alguns outros Técnicos, mostrando a aceitabilidade dessa
política no governo do Cid Gomes e acredita que isso vai continuar no governo do Camilo
Santana.
Tom Kenyon – BANCO MUNDIAL ressaltou que é uma alegria muito grande estar junto com a
equipe e parabenizou o bom trabalho de todos.
Cristina Medeiros – IPECE fez referência aos documentos entregues na recepção da reunião,
que foram: o Sumário do Desempenho dos Programas, Indicadores de 2014 e 2015, os
Projetos de Assistência Técnica e minuta da Ata da 10ª Reunião do Comitê PforR que já fora
enviada para a revisão de todos no dia 09/12/2014 e que até o momento não recebeu nenhum
comentário ou sugestão de revisão da mesma.
II.

APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.
III.

APRESENTAÇÃO POR CADA SETORIAL DA POSIÇÃO E AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO
DOS PROGRAMAS,
INDICADORES
E
PROJETOS
DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

STDS: Representada por Sebastião Lopes, Rosilane Ribeiro e Eileen Holanda
Cristina Medeiros – IPECE informou que a Coordenação do Comitê concordou em atender a
solicitação da STDS para iniciar a reunião com a sua avaliação de desempenho
dos programas, indicadores e projetos de assistência técnica. Ressaltou que é importante cada
Representante enfatizar os pontos mais relevantes.
Sebastião Lopes – STDS informou que todos os recursos previstos no Programa 050
(Assistência Social) foram aplicados. Explicou que a STDS está aguardando o novo Governo
para suplementar os recursos necessários para atingir o valor da meta de 2015.
Sebastião Lopes – STDS informou que o Projeto de Assistência Técnica “Monitoramento e
capacitação dos CRAS”, está dentro do cronograma com relação à consultoria individual, visto
que o Relatório de Avaliação Curricular (RAC) e a minuta do contrato já foram encaminhados
para a não objeção do Banco. Em relação à elaboração de arte gráfica/design, revisão
ortográfica, editoração, diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e
impressão gráfica dos manuais para capacitação o edital shopping foi relançado e as empresas
convidadas têm até o dia 22/12/14 para apresentarem suas propostas.
Sebastião Lopes – STDS informou que está atento ao cronograma de execução para o Plano
de Ação de Mitigação dos Risos. Destacou que compete à STDS, juntamente com a SEDUC, a
identificação de famílias em situação de extrema pobreza com crianças de até 5 anos
residentes em áreas rurais remotas por município da área de abrangência do PforR e tem que
ser realizado até março de 2015.
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Cristina Medeiros – IPECE informou que o indicador da STDS não tinha metas para o ano de
2014 mas ele tem para 2015 e que hoje foi entregue e apresentado a todos os indicadores e
suas respectivas metas para o ano de 2015.
ADECE: Representado por Fernado Barreto, Alyne Canamary e Ana Cláudia Mota
Cristina Medeiros – IPECE informou que a assistência técnica “Modernização do Sistema de
Monitoramento das Empresas Incentivadas” está sendo contratada pela ADECE.
Fernando Barreto – ADECE informou o termo de referência foi elaborado, enviado ao Banco e
retornou com sugestões. Informou também que o termo corrigido foi reenviado à UGP e
aguarda-se o retorno da não objeção para a continuidade do processo licitatório.
CAGECE: Representada por Carlos Rossas
Carlos Rossas – CAGECE informou que após reunião com a CIDADES ficou estabelecido que
não seria possível receber os recursos para execução de ligações de esgotos domiciliares,
através de termo de cooperação com recursos do Fundo de Combate à Pobreza (FECOP),
mas teria que ser por meio de aporte de capital e que este assunto será levado ao novo
Governador para que seja feito o aporte de capital na CAGECE. Ressaltou que a execução do
programa está com farol vermelho porque não foi gasto nada até o momento.
Carlos Rossas – CAGECE informou que o Indicador “Porcentagem de domicílios com conexão
adequada ao Sistema de Esgoto” realizou em novembro 84,88%, superando a meta prevista
para 2014. Explicou que esse trabalho foi feito pelas assistentes sociais da CAGECE, foi um
trabalho de porta a porta, visita, convencimento, reuniões com as lideranças, uma mobilização
social foi feita.
CGE: Representada por Paulo Roberto de C. Nunes
Paulo Roberto – CGE informou que o projeto à “Auditoria Técnica dos Indicadores” encontra-se
na fase de contratação o acredita que o contrato será efetivamente celebrado na segunda-feira
ou terça-feira e encaminhado para a publicação, tendo em vista que a PGE cumpriu todo o
processamento formal de conclusão da licitação e o processo deve ser devolvido ainda hoje.
Paulo Roberto – CGE informou que em relação aos projetos “Desenvolvimento do Sistema de
Informações Gerenciais” e “Campanha de divulgação pública de dados - Educação Social”
foram objetos de solicitação à UGP para um adiamento do prazo de entrega, tendo em vista
que há o entendimento de que existe uma relação entre o escopo preliminarmente definido
para esses termos de referências e algumas estratégias do novo Plano de Governo que vêm
sendo discutidas há quatro semanas. Afirmou que houve um Seminário de Consolidação e
Validação das Propostas do Plano de Governo e foi confirmado que é preciso fazer alguns
ajustes e por essa razão foi solicitado o prazo complementar até 28/02/2015.
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Cristina Medeiros – IPECE informou que a solicitação foi atendida pela UGP que, apesar de já
ter enviado o Plano de Licitação atualizado no SEPA2 para a não objeção do Banco, solicitou a
devolução do mesmo para os ajustes devidos.
Paulo Roberto – CGE informou que o termo de referência do projeto “Capacitação para
detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos” já
está sendo elaborado e a memória de cálculo correspondente também já está sendo
providenciada. Por fim, informou que o projeto “Apoio à adoção das Normas Internacionais de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público” está no mesmo estágio, embora faltando a
apresentação da memória e cálculo.
CONPAM: Representado por Tereza Farias
Tereza Farias – CONPAM informou que o Indicador “Índice de Qualidade da Fiscalização
Ambiental” é composto, em conjunto com a COGERH, SRH e SEMACE. Ressaltou que o
CONPAM tem a atribuição de analisar a compilação dos dados que está sendo elaborada pela
SEMACE através do Tiago Bessa (SEMACE). Informou também que a meta do indicador foi
cumprida. Explicou que a composição do indicador o que compete diretamente ao CONPAM é
o trabalho de educação ambiental nas bacias hidrográficas em parceria da COGERH.
Tiago Bessa – SEMACE informou que fora feita uma nota técnica, o indicador está cumprido,
mas foi proposto um desafio para 2015 no item de fiscalização, ou seja, estreitar e ficar mais
focalizado nos açudes prioritários que a COGERH elencou. Explicou que para o ano de 2015
vislumbra-se um estreitamento de ações, de poder de polícia da SEMACE com a identificação
das fontes poluidoras que mais afetam a qualidade da água da COGERH, objetivando vincular
o indicador “Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental” com o indicador “Índice de
Qualidade da Água”. Reforçou que é uma ambição trazida para o projeto.
Cristina Medeiros – IPECE informou que à tarde haverá uma reunião da equipe técnica da
Qualidade da Água com o Tom Kenyon e o Gunars Platais (Banco Mundial) para discutir sobre
os indicadores acima mencionados.
Tereza Farias – CONPAM informou que o Indicador “Estabelecimento de Comitê Multisetorial
de Segurança Hídrica” está cumprido. Informou também que a minuta do regimento foi
encaminhada aos membros e aguarda-se o posicionamento oficial das instituições. Solicitou o
apoio de todos para que levem aos seus presidentes e gestores máximos para que o CONPAM
possa finalizar o regimento e ressaltou que das quinze instituições somente quatro se
posicionaram com algumas modificações.
Cristina Medeiros – IPECE informou que o indicador referente a meta do ano de 2015 é
Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista e foi colocado na apresentação para
chamar a atenção da continuidade dos trabalhos. Explicou que o farol encontra-se amarelo,
pois a informação recebida recentemente é de que o processo estava parado na PGE há dois
anos.

2

SEPA - Sistema de Execução do Plano de Aquisição (Banco Mundial).
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Tereza Farias – CONPAM informou que o processo foi resgatado e foi identificado que alguns
procedimentos internos precisariam ser revistos exatamente pelo fluxo do processo na PGE.
Informou também que fora agendada uma reunião com o setor jurídico do CONPAM e a PGE.
Cristina Medeiros – IPECE informou que a sinalização está com possibilidade de não
atingimento e questionou se mudaria ou deixaria como está.
Tereza Farias – CONPAM informou que seria melhor deixar como está, não por atraso, mas
por alerta. Ressaltou que o alerta é necessário porque esse processo vai depender da análise
da PGE para assinatura do Governador.
Cristina Medeiros – IPECE informou que houve uma reunião no dia 05/12/2014 com o Flávio
Ataliba, Cristina Medeiros, Laura Gonçalves (IPECE) e a Vice Governadora Izolda Cela, pois
havia o interesse no conhecimento dos indicadores de 2015 e foi entregue um documento com
sinalizações com informações repassadas à UGP.
Tereza Farias – CONPAM informou que a assistência técnica “Avaliação do impacto econômico
da degradação ambiental” está na finalização da SDP e informou que os consultores da UGP
têm ajudado bastante. Em relação à assistência “Capacitação para o pessoal técnico
municipal“ foi feita uma revisão e atualização juntamente com a equipe técnica da COGERH e
o termo de referência já foi concluído, enviado ao Banco, que devolveu sugerindo algumas
alterações.
Tereza Farias – CONPAM informou que para a assistência “Avaliação ambiental estratégica de
políticas e programas do estado”, após reunião em 05/12/14 com a UGP foi decidido que será
providenciada a republicação da manifestação de interesse devido a não formação de seis
empresas para lista curta de mesma natureza jurídica. Sobre o projeto “Planos de recuperação
de áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto” informou que após reunião com a
SCIDADES identificou-se que alguns projetos de recuperação de áreas degradadas da
Secretaria tinham avançado e não tinha sentido o CONPAM repeti-las. Ressaltou que essa
observação foi apresentada ao Gunars Platais (Banco Mundial) e então foi decidido excluir os
PRAD’s que a Secretaria das Cidades já tinha feito e o CONPAM está fazendo uma redefinição
concisa no sentido de aproveitar exatamente o que a SCIDADES já havia feito, visto que o
trabalho é recente.
Tereza farias – CONPAM informou que o projeto “Implementação da coleta seletiva nas três
bacias hidrográficas estratégicas” em parte está vinculada aos PRAD’S. Informou também que
o termo de referência está quase finalizado. Ressaltou que tanto para o PRAD quanto para a
Implantação da coleta seletiva a realidade de Fortaleza é bem diferente e por isso houve uma
reunião com a Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente Dra. Águeda Muniz, na
qual ela se interessou pelo tema e como também pela da campanha educativa.
Tereza Farias – CONPAM reafirmou que o CONPAM tem conseguido o avanço, graças às
parcerias e o apoio da UGP.
Tereza Farias – CONPAM informou que o CONPAM, no Plano de Ação de Mitigação de
Riscos, tem a atribuição do plano de comunicação e explicou que quando foi feita a análise
junto com a COGERH, CAGECE e outras setoriais, foi identificado que a Casa Civil tem uma
política de trabalhar com todas as publicidades do Governo. Ressaltou que por ser uma
campanha intersetorial, não sendo uma atribuição específica do CONPAM. Houve uma reunião
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onde foi acordado que o CONPAM, juntamente com a CAGECE, elaboraria o Briefing,
contendo todas as informações iniciais que deveriam estar contidas no plano de comunicação,
a Casa Civil informou que até o dia 31/12/2014 todos os convênios serão cancelados, pois é
termino de Governo.

SEMACE: Representada por Tiago Bessa, José Maurício Giffoni e Maria Dias Cavalcante
Maria Dias – CONPAM informou que a assistência “Fortalecimento da gestão ambiental
estadual” está na fase de elaboração da SDP, mas a memória de cálculo está sendo revisada.
Explicou que na última conversa com o Gunars Platais (Banco Mundial) sobre o temo referente
ao Curso de Capacitação, a SEMACE solicitou a mudança do escopo do subprojeto, não
focando somente na questão de ministrar cursos, pois o projeto é bem mais amplo, mas que
pudesse realmente buscar resultados de fortalecimento da gestão.
Maurício Giffoni – SEMACE informou que com relação ao programa 082 - Gestão da Qualidade
dos Recursos Naturais e Ambientais, a iniciativa 04815 - Monitoramento, controle e fiscalização
das áreas protegidas do Estado do Ceará está com o farol verde porque foi realizado acima do
previsto. Para a iniciativa 02466 - Realização do monitoramento da poluição / contaminação
dos recursos hídricos do Estado, explicou que a sinalização está vermelha devido a dificuldade
para aprovação dos termos de referência e na coleta dos dados das empresas que forneciam
os equipamentos e os materiais, para o laboratório. Ressaltou que a maioria dos processos
está tramitando e acredita que para o exercício de 2015 a sinalização passará a ser verde.
Maurício Giffoni – informou que a iniciativa 05155- Realização do monitoramento da poluição /
contaminação das praias do litoral cearense, também compete à atividade do laboratório da
SEMACE no setor de campo, coleta e análises.
PGE: Representado por Mary Ane Vale Ferreira
Mary Ane – PGE ressaltou que a participação a PGE é pequena em relação a gama de
projetos e informou que o termo de referência do projeto “Remodelação de sistema de
informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de
Licitação do Estado” encontra-se na fase de elaboração, em 16/12/2014 foi reenviado o termo
para o Banco e aguarda-se a sua posição para dar continuidade ao edital.
Cristina Medeiros – IPECE informou que em janeiro o Especialista em Licitação Danilo
Carvalho estará no estado para discutir o projeto da PGE. Ressaltou que o PforR tem muitos
desafios e tenta-se trabalhar sempre em parceria com outras Secretarias, outros órgãos, setor
privado e academia, visto que existe indicadores nesse sentido. Sugeriu marcar uma reunião
com PGE, CGE, SEPLAG, principalmente na área de aquisições, para que se possa fazer um
esforço para saber o que já existe no estado e assim aperfeiçoar esses esforços. Solicitou fazer
esse encaminhamento junto a Valéria Rodrigues (PGE).
ARCE: Representada por Alexandre Caetano
Alexandre Caetano – ARCE informou que a ARCE tem participação indireta com outros
projetos, tais como a revisão de resíduos sólidos, algumas ações anexas citando como
exemplo o indicador da CAGECE. Ressaltou que a responsabilidade direta da Agência é no
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projeto de assistência técnica “Recomendações para a estrutura do regulamento de gestão de
resíduos sólidos e elaboração de instrumentos regulatórios” e este seria a modelagem de
regulação de resíduos sólidos para o estado do Ceará. Ressaltou que a data limite para o
recebimento das propostas das empresas está agendada para o dia 20/01/2015.
SECITECE: Representada por Almir Bittencourt da Silva, Luiz Carlos Mendes Dodt, Lene
Simone Malveira Peixoto e Tarcísio H. Vasconcelos
Almir Bittencourt – SECITECE informou que a licitação estava prevista para a PGE concluir no
dia 23/11/2014, mas houve um recurso, visto que no edital se estabelecia a necessidade do
consultor ter mestrado e doutorado na área de inovação. Explicou que o recurso impetrado na
ocasião considerava que isso era uma restrição à competição. Explicou também que a
Secretaria acatou, porém manteve a exigência do mestrado e doutorado, com certa experiência
na área de inovação, como o próprio edital já estabelecia.
Almir Bittencourt – SECITECE informou que a licitação foi concluída, já recebera os quinze
currículos e a comissão já iniciou o processo de avaliação. Acrescentou que a Secretaria
procurou divulgar o máximo possível, inclusive no Ministério da Ciência e Tecnologia, no
Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia e na Associação Nacional de Consultores e
espera-se que o resultado seja favorável.
Cistina Medeiros – IPECE informou que as demais assistências técnicas da SECITECE são
decorrentes da consultoria individual.
FUNCEME: Representada por Hoilton Rios e Meiry Sakamoto
Hoilton Rios - FUNCEME informou que o indicador primário está vinculado à assistência
técnica e salientou que a definição da primeira data de cumprimento do indicador para junho de
2015 não foi muito feliz. Ressaltou a baixa probabilidade de cumprir a primeira meta do
indicador primário na data definida.
Hoilton Rios – FUNCEME explicou como se chegou a essa situação: o termo de referência foi
apresentado em maio de 2014, mas a Solicitação de Propostas só foi encaminhada às
empresas no dia 10/12/2014 após concluídas todas as fases de analises e aprovação por parte
do Banco Mundial e PGE. Ressaltou que o período é inoportuno por ser final de ano, e por
essa razão, foram recebidos dois pedidos de adiamento. Entendendo a situação, a FUNCEME
concordou com o pedido de adiamento, o que fará com que a data de abertura, que estava
prevista para o dia 09/01/2015, ocorra no final do mês de janeiro de 2015. Ademais, salientou
que a FUNCEME aceitou o adiamento devido à necessidade de se receber diversas propostas
para que se garanta a qualidade. Acreditando que serão necessários mais três meses para se
concluir todo o processo, a contratação só será finalizada em junho de 2015. Por essa razão
seria impossível comprovar o indicador primário pelo período previsto.
Hoilton Rios – FUNCEME informou que a meta do programa 079 - Monitoramento
Hidroambiental do Estado do Ceará foi cumprida. Na iniciativa 02846 Ampliação e
operacionalização da rede de monitoramento hidroagrometeorológico do Estado do Ceará, a
execução foi acima do previsto. Já no que se refere a iniciativa 02847 - Elaboração do
mapeamento e monitoramento hidroambiental do Ceará, informou que a atividade prevista para
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o ano de 2014 foi contratada e que sua execução será concluída somente no ano de 2015. Por
fim, ressaltou que para o ano de 2015 os recursos previstos já estão assegurados em
orçamento, com valor acima do previsto, mas que há uma preocupação com os montantes
previstos para o ano de 2016.
Cristina Medeiros – IPECE informou que o Hoilton Rios (FUNCEME) já havia se antecipado
durante a Missão e Supervisão colocando para o Tom Kenyon (Banco Mundial) a dificuldade de
cumprimento do indicador. Ressaltou que o projeto PforR terá desafios que no desenho não
foram percebidos mas o importante é que no decorrer da implementação se possa identificá-los
e que sejam elaborados planos de ação para superá-los. Parabenizou o Hoilton Rios
(FUNCEME) pelo compromisso e empenho no cumprimento das suas metas.
SEDUC: Representada por Lucidalva Bacelar, Eneida Maia, Maria Celena de Oliveira e
Paulo Venício de Paula
Cristina Medeiros – IPECE informou que o indicador “Número total de acordos em vigência com
empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer
recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso” é para o ano de 2015.
Eneida Maia – SEDUC informou que o termo de referência e a memória de cálculo do projeto
“Suporte para reformular o teste de proficiência administrado aos alunos das escolas
secundárias estaduais de educação profissional, tomando em consideração a possibilidade de
desenvolver certificações de habilidades validadas e reconhecidas junto ao setor produtivo”
foram analisados pela UGP e devolvido para ajustes.
Lucidalva Bacelar – SEDUC fez um agradecimento público à equipe da UGP, na pessoa o
Giuseppe Nogueira e Viviane Costa (IPECE), pois o apoio recebido melhorou no desempenho
dos projetos, visto que o início dos trabalhos no ano de 2014 enfrentaram diversos desafios.
Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que em relação ao projeto “PADIN” três subprojetos de
consultoria individual (Avaliação de Programas para Identificar o Impacto, Foco na Educação e
Foco na Saúde) encontram-se na fase de contratação. Ressaltou que em relação ao subprojeto
“Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas
Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN”, por orientação da PGE será
desmembrado em três subprojetos, pois quando se iniciou o trabalho e elaboração do termo,
por inexperiência da equipe, foi colocado o apoio logístico, impressão entre outras coisas.
Dessa forma, registrou que o plano de licitação vai sofrer mudanças, pois antes era um
subprojeto e agora serão três.
Lucidalva Bacelar – SEDUC informou que o projeto “Treinamento para os Coordenadores e
Diretores de Creches“ está previsto para o ano de 2015 e este projeto depende das
consultorias acima mencionadas.
SEPLAG: Representada por Avilton Júnior, Carmen Cavalcante, Dominique Cunha
Marques Gomes, Lara Costa e Valdir Augusto da Silva
Avilton Júnior – SEPLAG informou que a meta do indicador “Aprovação da estratégia de
desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações
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selecionados no âmbito do plano de ação” foi concluída. Ressaltou que no dia 02/12/2014 foi
realizado um Workshop intitulado “Base estratégica para o Desenvolvimento Econômico do
Estado do Ceará”’ no qual foram obtidos subsídios para incrementar o documento.
Avilton Júnior – SEPLAG informou que o Indicador “Número de secretarias do Mutuário usando
o modelo para alinhamento de incentivos com seus objetivos estratégicos” é bastante
interessante, ousado e desafiador. Ressaltou que a meta de 2014 só será alcançada no final do
primeiro semestre de 2015, pois depende de importantes atividades do projeto de assistência
técnica e no momento a SDP está em análise na UGP desde o dia 15/12/14.
Avilton Júnior – SEPLAG informou que o indicador “Porcentagem total de investimentos
públicos no âmbito do Programa preparados com a metodologia aprovada” também depende
do projeto de assistência técnica e no momento o projeto encontra-se na PGE para lançamento
da SDP.
Lara Costa – SEPLAG informou que o Indicador “Criação e funcionamento de Comitê
Consultivo ECD multisetorial (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, IPECE)” terá a segunda
resolução publicada na próxima semana e esta foi aprovada durante o II Seminário de
Integração das Políticas de Desenvolvimento Infantil do Estado do Ceará que foi realizado no
dia 17/12/14. Ressaltou que com a publicação, a meta para o ano de 2014 foi cumprida.
Cristina Medeiros – IPECE informou que houve uma reunião no dia anterior com o Tom Kenyon
e o Roland Clarke (Banco Mundial) sobre a Gestão Pública e as assistências foram abordadas
na referida reunião. Questionou se os responsáveis pelos projetos têm algo a acrescentar.
Não houve manifestação por parte dos responsáveis.
IPECE: Representado por Flávio Ataliba, Cristina Medeiros, Jimmy Oliveira, Heloísa
Simone Cunha, Fabiana Silva, Giuseppe Nogueira e Viviane Costa
Cristina Medeiros – IPECE informou que o Indicador “Número de técnicos com nível médio
absorvidos pelo Setor Produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” já foi
bastante discutido em outras reuniões. Ressaltou que o IPECE não tem governança sobre
esse indicador. Informou também que a Coordenação solicitou ao Tom Kenyon e Cristian
Quijada (Banco Mundial) para repensar as metas, visto que o indicador foi elaborado dentro do
ciclo virtuoso e sabe-se desde setembro de 2014 que ele não vai ser cumprido até o final do
projeto. Salientou que é um indicador de resultado não tendo então muito sentido começar um
projeto já sabendo que ele não vai ser cumprido.
SRH: Representada por Denilson Fielis
Denilson Fidelis – SRH informou que o projeto “Planejamento Estratégico do Sistema de
Recursos Hídricos com Restruturação de Recursos Humanos” foi reformulado, pois
inicialmente tinha o escopo com relação ao redimensionamento de pessoal. Explicou que
houve uma mudança no Secretariado e fora solicitado um novo escopo para o planejamento
estratégico do sistema de recursos hídricos, mantendo também a parte de pessoal. Destacou
que o estado encontra-se no momento de mudanças, nova gestão, no entanto existe uma
sinalização do novo governo de uma mudança na parte de sistema de recursos hídricos.
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Cristina Medeiros – IPECE informou que em reuniões passadas com a SRH fez a colocação de
que esse projeto precisaria estar em alinhamento dentro do PforR com um projeto de
assistência técnica da SEPLAG, sob responsabilidade do Fábio Miranda (COGEP), que pensa
estrategicamente os recursos humanos no Estado.
Fábio Leite – COGERH informou que a lista curta do projeto “Fortalecimento do manejo
estadual de recursos hídrico” foi entregue à PGE.
Adahil Sena – COGERH informou que o termo de referência do projeto “Enquadramento dos
açudes das bacias estratégicas” já havia sido elaborado, mas foi preciso fazer alguns ajustes
com base nas sugestões da UGP. Ressaltou a colaboração, sobretudo do Giuseppe Nogueira
e Laura Gonçalves (IPECE).
Adahil Sena – COGERH explicou que o projeto “Diagnóstico do Plano de Segurança Hídrica”
gerou muitos empecilhos porque o diagnóstico fazia parte do termo de referência do indicador
“Plano de Segurança Hídrica”. Esclareceu que o processo foi iniciado em 2013, foi apresentado
ao Comitê de Segurança Hídrica que fez algumas considerações, foi um longo processo, mas
infelizmente não houve MAPP. Sendo assim, o termo de referência do Plano de Segurança
Hídrica foi dividido em dois, tornando o diagnóstico específico para depois ser injetado dentro o
Plano.
Denilson Fidelis – SRH ressaltou que foi sugerida uma solução de fragmentar e tornar o
diagnóstico um projeto de assistência técnica do PforR.
Cristina Medeiros – IPECE informou que se aguarda a conclusão do documento pelo Adahil
Sena (COGERH) para que a meta seja cumprida.
Adahil Sena – COGERH informou que toda a documentação foi repassada na noite anterior.
Cristina Medeiros – IPECE informou que o Indicador “Índice da Qualidade da água bruta, na
região metropolitana de Fortaleza (IQA)” será discutido à tarde com Gunars Platais por Skype.
TCE: Representado por José Auriço Oliveira
Auriço Oliveira – TCE informou possuir um projeto de assistência técnica “Fortalecimento
institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE)” que fora desmembrado em três
subprojetos. Informou também que os dois projetos de consultoria individual estão na fase de
análise dos currículos. Esclareceu que foi decidido que a consultoria de empresa vai ser
lançada em janeiro, pois o tribunal entrou em recesso e se porventura tivesse alguma dúvida
de alguma empresa não teria ninguém para esclarecer.
Cristina Medeiros – IPECE informou que o TCE também enfrentou alguns desafios que foram
superados.
IV.

APROVAÇÃO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE 21/11/2014
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Cristina Medeiros – IPECE perguntou se a Ata da 10ª Reunião, realizada no dia 20/11/2014
estaria aprovada. Todos aprovaram a Ata da 10ª Reunião.
V.
ENCERRAMENTO
Cristina Medeiros – IPECE perguntou se o Tom Kenyon ou alguém mais do Comitê PforR
gostaria de fazer mais alguma colocação e, como ninguém se manifestou, solicitou uma salva
de palmas para todos. Encerrou a reunião dizendo que durante o ano 2014 o grupo do Comitê
PforR reuniu sistematicamente todos os meses e nessa última reunião do ano percebe-se que
existe um sentimento não só de parceria entre os membros mas também de amizade e que
gostaria de agradecer o bom trabalho de todos durante o ano. Finalizou a reunião agradecendo
a participação de todos e a presença do Tom Kenyon (Banco Mundial).
VI.

ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais
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Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Janeiro/2014 a Dezembro/2014
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