
ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DO CEARÁ - CONERH

Aos  21  dias  do  mês  de  dezembro  de  2004,  foi  realizada  no  auditório  da 
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - COGERH, sita na Av. 
Aguanambi, 1770, bairro de Fátima, nesta capital, a 34ª Reunião Extraordinária do 
CONERH, na qual estiveram presentes: Edinardo Ximenes Rodrigues/SRH, Maria 
Zita  Timbó  Araújo/DNOCS,  Marco  Aurélio  Holanda  de  Castro/UFC,  Anastácio 
Jorge Matos de Sousa Marinho/PGE, Vicente de Paulo P. B. Vieira/ABRH, José 
Francisco  Zuza  de  Oliveira/SEAGRI,  Antonio  rodrigues  Filho/SDE  e  Marisete 
Dantas de Aquino/ABES. O presidente do CONERH, Edinardo Ximenes Rodrigues 
iniciou a reunião saudando a todos ao tempo em que agradeceu a presença dos 
conselheiros e participantes, passando a palavra para o Secretário Executivo do 
CONERH, Dr. Antonio José Câmara Fernandes para a verificação do “quorum”. 
Após verificação da quantidade de conselheiros presentes, o Dr. Tonzé, efetuou a 
leitura  da  ata  da   33ª  reunião  extraordinária,  que  após,  foi  aprovada  por 
unanimidade, sem ressalvas. Ato contínuo, o Dr. Tonzé fez a leitura da pauta da 
reunião, passando após aos informes, que foram os seguintes: a) O Secretário 
Executivo informou que havia sido colocado na pasta dos conselheiros uma tabela 
com as  atividades  do  CONERH em 2004  e  a  proposta  de  planejamento  das 
reuniões para 2005, esperando sugestões e críticas até o final de janeiro de 2005; 
b)  O  Sr.  Presidente  destacou  a  inauguração  do  primeiro  trecho  do  Canal  da 
Integração,  ocorrido  no último dia  17  de dezembro;  além disso,  ressaltou  sua 
importância e as ações que deverão ser adotadas em conjunto com o DNOCS. 
Informou, também, que estão em processo de licitação os trechos dois e três, 
esperando  que  as  obras  se  iniciem  já  no  começo  de  2005;  c)  a  SRH  está 
assinando contratos para a construção de seis adutoras, cujas obras terão início 
no começo de 2005; d) A decisão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 
CNRH sobre a transferência de água do rio São Francisco ficou prejudicada no 
final  de 2004 em decorrência de decisão liminar  que suspendeu a reunião do 
referido colegiado; e) O Projeto de Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos 
foi objeto de audiência pública na Assembléia Legislativa e em face de solicitação 
teve sua tramitação suspensa, ficando sua análise por aquela casa legislativa para 
2005; f) O Presidente da Agência Nacional de Águas – ANA irá ocupar cargo de 
diretor da ANEEL e o novo presidente da ANA provavelmente será o ex-prefeito 
de  Piracicaba(José  Machado);  g)  se  realizou  em  Mossoró  uma  reunião  entre 
técnicos  dos  Estados  do  Ceará  e  Rio  Grande  do  Norte  para  tratar  de 
disciplinamento do uso das águas subterrâneas existentes na fronteira destes dois 
estados, onde ficou acertado que este último estado contratará estudo semelhante 
ao que o Ceará desenvolve, para tomada de decisões conjuntas sobre o tema; h)  
o Nó Brasil foi inaugurado com a participação de diversas entidades, inclusive com 
a presença do Ceará, que enviou técnicos para serem treinados; i) no ano de 2005 
estarão sendo iniciados os trabalhos para a criação dos CBHs Coreaú e Litoral; j)  
em reunião ocorrida em Minas Gerais, foi proposta a criação de uma associação 
dos órgãos gestores e no momento está se estudando o melhor  modelo para 
funcionamento deste instituto; l) no ano de 2005 serão realizados dois eventos do 
Fórum Nacional dos Comitês de Bacias: um tratando do Semi-árido e outro da 



Gestão  Costeira,  além  do  7º  Encontro  Nacional  dos  Comitês  de  Bacias 
Hidrográficas, este último em setembro, na cidade de Salvador, tendo por tema 
Diálogo dos Sistemas de Recursos Hídricos com Sistemas Afins(Meio Ambiente, 
Saúde  e  Saneamento).  A  Conselheira  Zita  pediu  a  palavra  para  justificar  sua 
ausência  na  inauguração  do  primeiro  trecho  do  Canal  da  Integração,  em 
decorrência  de  solicitação  do  Ministério  da  Integração,  para  que  se  fizesse 
presente em outra reunião e parabenizou a SRH pela realização desta importante 
obra. Aproveitou a oportunidade para requerer, em função da não realização da 
reunião  do  CNRH  e  do  encontro  ocorrido  na  cidade  de  São  Luiz(Comissão 
Executiva Regional da Bacia do Parnaíba, para elaboração do Plano Nacional de 
Recursos  Hídricos),  a  realização  de  uma  reunião  entre  os  CBHs  das  bacias 
doadoras e receptoras, e que o CONERH aprovasse uma moção neste sentido, 
para que o CNRH articulasse este evento, visando ser ouvido não apenas o CBH 
São Francisco mas todos aqueles diretamente interessados. Informou, ainda, que 
os conselheiros do CNRH receberam documentos contrários à transposição do rio 
São Francisco, mas nenhum que fosse favorável, por parte das bacias receptoras. 
O Sr. Presidente afirmou que o DNOCS em conjunto com a COGERH, poderia 
elaborar um documento técnico, que seria trazido para análise do CONERH sobre 
o tema. O Dr. Tonzé informou que o Colegiado do Fórum Nacional dos Comitês de 
Bacias  não  tomou  posição  com  relação  à  transposição,  lembrando  que  o 
Coordenador  deste  fórum(Sr.  Zozi)  escreveu  documento  afirmando  que  as 
decisões do CBH – São Francisco estrapolaram sua competência. Após as falas e 
discussões sobre este tema,  ficou decidido que deveria  ser  elaborado referido 
documento  técnico,  para  posterior  análise  do  CONERH  e  aprovada  a  Moção 
proposta pela Conselheira Zita. Seguindo a pauta, iniciou-se a apresentação dos 
cenários do açude Castanhão, feita pelo Dr. Osny,  da COGERH. O Presidente 
destacou que o DNOCS solicitou que este tema fosse retirado da pauta, pois o 
estudo não estava concluído com os técnicos deste departamento e que se tratava 
apenas de uma proposta, que deveria ser apresentada apenas como um ponto de 
partida para uma discussão mais aprofundada. A Conselheira Zita concordou com 
a apresentação,  mas ressaltou a necessidade de se trabalhar  em conjunto na 
elaboração do estudo, seguindo o documento elaborado através de consultoria 
contratada pelo DNOCS para a gestão das águas do Castanhão.  O Dr.  Osny 
iniciou  sua  apresentação  destacando  a  equipe  que  elaborou  o  estudo  e 
informando  que  se  tratava  apenas  de  um  cenário  para  as  águas  do 
Castanhão/Banabuiú,  com  as  condicionantes  e  variáveis  do  processo.  A  Dra. 
Izeuda(Presidente da COGERH) destacou que o estudo se tratava, também, de 
solicitação dos Comitês dos Baixo e Médio Jaguaribe. Retornado do Dr. Osny, 
este destacou os fatores condicionantes, os objetivos e formas de apresentação 
do  estudo,  os  estudos  do  Prof.  Nilson  Campos  para  operação  do  açude 
Castanhão, do riacho do Sangue, das bacias do Banabuiú e Figueredo, o estudo 
hidráulico da calha do rio  Jaguaribe e a análise dos cenários para os açudes 
Castanhão e Banabuiú para o ano de 2005. Finda a apresentação, o Conselheiro  
Anastácio justificou sua ausência à inauguração do primeiro trecho do Canal da 
Integração em face de sua presença à reunião do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente – COEMA, ocorrida na mesma data. Passando para o segundo ponto da 
pauta, o Dr. Tonzé novamente solicitou que as sugestões para as reuniões do 



CONERH de 2005 fossem enviadas até o final de janeiro de 2005. A conselheira  
Zita sugeriu que fosse feita uma avaliação das ações do CONERH no ano de 
2004, na primeira reunião de 2005. Após, o Sr. Presidente facultou a palavra aos 
Srs. Conselheiros e após agradeceu a presença de todos os presentes e deu por  
encerrada a reunião, desejando boas festas, esperando que as reuniões de 2005 
sejam  tão  ricas  quanto  as  deste  ano.  Eu,  Antonio  José  Câmara  Fernandes, 
Secretário Executivo  do CONERH, lavrei  a  presente ata,  que depois de lida e 
achada conforme vai assinada por todos. Fortaleza, 21 de dezembro de 2004.
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