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Questões ambientais são efetivadas através dos consórcios intermunicipais
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O secretário do Meio Ambiente participou da reunião do Cimurc em Jequié

Dialogar a questão ambiental para entender as demandas dos municípios e efetivar políticas
públicas. Com esse propósito, o secretário estadual do Meio Ambiente (Sema), João Carlos Oliveira,
participou nesta sexta-feira (9) da reunião do Consórcio Intermunicipal do Médio Rio De Contas
(Cimurc) presidido pelo prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira. O encontro aconteceu no Sindicato
Rural de Jequié e contou com a participação de diversos gestores municipais.
“O consórcio é uma diretriz do Governo do Estado que vem fortalecendo os municípios e
proporcionando muitas conquistas. A discussão sobre resíduos sólidos é um dos pontos que
estamos avançando no nosso território”, disse o prefeito de Jequié.
“O estreitamento das relações do Governo com os consórcios é de extrema importância. Aqui,
estamos exercitando o dialogar e o ouvir. Dessa forma, tomamos conhecimento sobre as ações que
necessitam ser implementadas, levando em consideração as demandas dos municípios. A Sema
está à disposição para todos os segmentos que tenham compromisso e sensibilidade para as
questões ambientais”, destacou o secretário. As pautas relacionadas às bacias hidrográficas e
resíduos sólidos foram destacadas na reunião.
O chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Jeandro Ribeiro, também
acredita na força dos consórcios para potencializar as políticas públicas. “Temos uma experiência
exitosa com o Consórcio Litoral Sul, onde montamos uma equipe multidisciplinar com técnicos das
prefeituras. Essa integração vem rendendo bons frutos, como a requalificação de agroindústrias e
crédito rural para agricultores familiares”, ressaltou.
O gestor do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes), Thiago Xavier
lembrou que o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), da Sema, foi a primeira
experiência de consórcios e que deu certo. “O GAC é uma excelente iniciativa que proporcionou um
fôlego inicial para os consórcios se desenvolverem. Hoje, esse instrumento é a solução para muitos
problemas da população e que tem condições de fazer a gestão pública acontecer”, disse.
Pela tarde, o secretário esteve no posto avançado do Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema), para participar de uma reunião técnica com membros do território e do Comitê de
Bacias, onde o coordenador do Inema, Bruno Jardim, apresentou o Plano da Bacia Hidrográfica do
Rio de Contas. Na oportunidade, João Carlos também conversou com os funcionários do órgão.

http://www.meioambiente.ba.gov.br

22/8/2019 0:28:13 - 1

