
ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ – CONERH

Aos 18 dias de dezembro de 2002, às 9:45, teve início a 28ª Reunião
Extraordinária do CONERH em caráter extra-oficial, presidida pelo secretário
executivo Antônio Martins da Costa, a pedido do Dr. Hypérides Pereira de
Macêdo, presidente do CONERH, através de telefonema, que por motivo relevante
não poderia estar presente na hora estabelecida em pauta.  A reunião foi iniciada
pelo item 4.1 da pauta com apresentação feita pelo Dr. Alexandre Maia Aguiar,
consultor jurídico da SRH, do anteprojeto da nova Lei de Recursos Hídricos dando
ênfase aos principais artigos que foram introduzidos, suprimidos e alterados,
havendo por parte dos conselheiros e convidados presentes discussões, gerando
críticas, elogios sugestões de modificações e introdução de novos artigos.
Finalizando, o Secretário Executivo fez um breve histórico de todo o processo de
discussão originado com a participação de vários segmentos da sociedade civil,
técnica e jurídica ligadas aos recursos hídricos nas comissões pró-comitê, comitê
de bacia, juntamente com a participação de  representantes do CONERH.
Ressaltou que quaisquer sugestões propostas devem ser encaminhadas a
Assembléia Legislativo que seguramente irá promover discussões em audiências
públicas antes do processo de votação pelos seus pares. Prosseguindo, já com a
presença do Presidente do CONERH, com quorum suficiente a reunião teve início
oficialmente com a leitura do expediente passando para o item 3 – Leitura,
discussão e votação da ata anterior. Como a mesma já havia sido enviada com
antecedência para os senhores conselheiros a ata foi aprovada por unanimidade.
Antes de passar para o item 4.2 – Criação do CBH-Metropolitanas o presidente
usou a palavra para inicialmente desculpar-se por não estar presente na hora
estabelecida e em seguida fez uma pequena intervenção mostrando a importância
do anteprojeto da Lei de Recursos Hídricos a pouco apresentado que vem corrigir
algumas distorções em função do tempo transcorrido da implantação da lei 11.996
de 24 de julho de 1992 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos,
instituiu o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH, e dá
outras providências, destacando também a inclusão da representação do comitê
de bacia no colegiado do CONERH. Dando continuidade, ressaltou a importância
da composição do comitê de bacia como sendo um verdadeiro Parlamento das
águas onde são travadas discussões importantes para o disciplinamento dos
recursos hídricos do estado do Ceará, além da sua atuação na fiscalização
permanente de obras irregulares, a construção de edificações, desmatamento,
queimadas na bacia hidráulica, o uso indiscriminado de agrotóxicos nas vazantes
e a utilização da água sem a devida outorga,  denunciando às instituições públicas
responsáveis pelos recursos hídricos e o meio ambiente e, se necessário, recorrer
ao ministério público. Referiu-se também ao projeto de lei já enviado à
Procuradoria Geral do Estado que trata acerca da disciplina da pesca nos açudes
públicos do estado do Ceará elaborado pela SRH, SDR,SEMACE e COGERH.
Passando para o processo de votação da criação do CBH-Metropolitanas este foi
aprovado por unanimidade. Por sugestão da Dra. Zita, representante do DNOCS,



o Dr. Hugo, representante do fórum da região metropolitana, fez um histórico das
atividades desenvolvidas pelo fórum citado até a criação do CBH-Metropolitanas.
O Secretário Executivo Dr. Martins distribuiu a todos os presentes uma minuta de
resolução do conselho com o objetivo de obter sugestões para posterior
aprovação da criação de uma câmara técnica de estudo para lançamento de
efluentes. Encerrando, o Presidente Dr. Hypérides  agradeceu a todos os
presentes, e por se tratar da última reunião do ano desejou um ano de saúde,
prosperidade e esperança. Eu Antonio Martins da Costa, Secretário Executivo do
CONERH, lavrei a presente ATA que depois de lida e achada conforme vai
assinada por todos. Fortaleza, 27 de dezembro de 2002.
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