Pedido de Informação ao Ministério da Integração sobre o Programa Agua
Para todos
Pedido de informação
1. Solicito informação sobre qual será o critério de escolha para as escolas do
semiárido que serão beneficiadas pelo programa "Água para todos", conforme
notícia abaixo.
2. Já existe uma definição de quais escolas serão beneficiadas?

Escolas públicas do Semiárido terão água potável
16/07/2012 18:30 - Portal Brasil
A parceria entre o Ministério da Integração e o Unicef no âmibito do Programa
Água para Todos irá beneficiar cerca de 15 mil escolas públicas
Levar água de qualidade e oferecer condições adequadas de higiene para
alunos de 15 mil escolas públicas da zona rural do Semiárido brasileiro. Este é
o objetivo do acordo firmado entre Ministério da Integração Nacional e UNICEF
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), para implantar o Água para Todos
na região. Anúncio foi feito na última sexta-feira (13) durante a 15ª Reunião do
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), realizada em Fortaleza (CE).
"Queremos assegurar, por orientação da presidenta Dilma Rousseff que, até
2014, todas essas escolas tenham infraestrutura adequada para garantir água
de qualidade para todas as crianças", afirmou o ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra Coelho.

"Vamos concentrar esforços para melhorar a vida das crianças do Semiárido e,
para alcançarmos este objetivo, a parceria com a Integração Nacional tem
grande peso", ressaltou o representante da UNICEF no Brasil, Gary Stahl. A
parceria também conta com Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.

O Água para Todos, criado pelo governo federal a partir da necessidade de
universalizar o acesso à água, integra o Plano Brasil Sem Miséria, que é
coordenado pelo Ministério da Integração Nacional.
Ainda durante a 15º reunião do Condel da Sudene foi apresentado um balanço
das ações do governo federal para enfrentar a estiagem no Semiárido. Foi feito
ainda anúncio de novas estratégias para o desenvolvimento do Nordeste.

Resposta
Prezado(a) Senhor(a) Karina Quintanilha Ferreira, Em atenção ao seu pedido
de informação, registrado sob o número de protocolo 59900000246201222 o
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do Ministério da Integração Nacional
– conforme orientações Secretaria de Desenvolvimento Regional esclarece que
as escolas que deverão receber os sistemas simplificados devem estar
localizadas nos municípios do semiárido brasileiro que possuem moradores em
situação de extrema pobreza cadastradas no CADÚnico do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A participação das cidades que
não fazem parte do semiárido brasileiro é analisada pelo Comitê Gestor do
programa, que analisa sua expansão do programa para outras localidades. Não
há uma definição por parte do Ministério da Integração das escolas. Essa
definição é feita em parceria com o estado que é o executor das obras. É
importante notar que além do perfil descrito acima é preciso considerar a
disponibilidade de água de qualidade é que possa ser retirada pelo Sistema
Simplificado.

Para

mais

informações

sugerimos

http://www.integracao.gov.br/como-participar

visitar

Atenciosamente,

o

sitio

Serviço

:
de

Informação ao Cidadão – SIC Ministério da Integração Nacional 0800 61 0021
www.integracao.gov.br/acessoainformacao
Importante: no caso de indeferimento de acesso a informação, poderá ser
interposto recurso através do sistema no prazo de 10 (dez) dias, conforme
disposto

Visite

no

o

parágrafo

sítio

Agradecemos o contato!

único

para

do

art.

obter

15

da

Lei

maiores

nº

12.527/2011.

informações.

