ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ – CONERH
1 Aos 12 dias do mês de agosto de 2005, foi realizada na sala de reuniões do 2o andar da Secretaria dos
2 Recursos Hídricos, sita na Av. Gal. Afonso A. Lima, s/nº, Ed. SEDUC, bairro Cambeba, nesta capital, a
3 36ª Reunião Extraordinária do CONERH, na qual estiveram presentes: Renato Walter Rolim
4 Ribeiro/SRH, Maria Zita Timbó Araújo/DNOCS, Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho/PGE,
5 Vicente de Paulo P. B. Vieira/ABRH, Marco Aurélio H. de Castro/UFC, Antônio João Alves F.
6 Távora/SEPLAN e Murilo Lobo de Queiroz/SAS. O presidente em exercício do CONERH, Renato
7 Walter Rolim Ribeiro iniciou a reunião saudando a todos ao tempo em que agradeceu a presença dos
8 conselheiros e participantes. Verificado o quorum, o Sr. Secretário Executivo passou ao item 3 da
9 pauta, informando sobre: a) a renovação do CBH-RMF no final deste mês; b) a renovação do CONERH
10 em setembro; c) a renovação do CBH-CURU, que se encontra em curso; d) a viagem de técnicos da
11 SRH à Brasília, nos dias 22 a 28 de agosto, para treinamento sobre os procedimentos de outorga na
12 ANA, visando à implementação da delegação já efetivada mediante convênio assinado no ano passado;
13 e) a realização da reunião da CTCOB em Fortaleza, nos dias 17 e 18 de agosto, no Hotel Beira Mar; f) a
14 finalização da elaboração do Decreto regulamentando a Lei no 13.497/2004, no tocante a outorga para
15 aqüicultura, que atualmente encontra-se aguardando data para assinatura pelo Sr. Governador e
16 Secretários da SRH, SEAGRI e SOMA. Ainda nos informes, a Conselheira Zita trouxe uma solicitação
17 de audiência dos Comitês de Bacias Hidrográficas, através de ofício do Grupo de Articuladores. Como
18 Vice-Presidente do CBH-RMF entregou ofício deste colegiado solicitando a criação de uma Câmara
19 Técnica de Água Subterrânea junto ao CONERH. Entregou, também, moção do CBH-RMF sobre o
20 mandato dos membros dos Comitês – o Secretário Executivo informou que a SRH está aguardando que
21 todos os Comitês remetam seus posicionamentos sobre a questão dos mandatos para que o assunto seja
22 levado ao CONERH - e outra solicitando a realização de uma reunião dos comitês sobre a transposição
23 do rio São Francisco. Informou sobre o relatório do Banco Mundial no 3649 sobre a bacia do Jaguaribe,
24 que avaliou o modelo de gestão adotado nos últimos anos e concluiu que a implementação da
25 descentralização somente poderá ser avaliado ao longo dos anos, mas ainda não foi institucionalizado
26 suficientemente para resistir à “Seca Política” iniciada em 2003. Por fim, questionou se a Secretaria
27 Executiva havia enviado a posição do CBH-RMF sobre a transposição do rio São Francisco e esta
28 respondeu afirmativamente. Após os informes, o Secretário Executivo questionou sobre a existência de
29 alterações na ata da reunião anterior e a Conselheira Zita reforçou que sua solicitação para que a
30 FUNCEME comparecesse ao CONERH para expor sobre as condições climáticas para o ano de 2005
31 não foi atendida. Após breves considerações, ficou acertado que o convite à FUNCEME seria realizado,
32 para que esta comparecesse à próxima reunião e a ata da 35a Reunião foi aprovada com esta ressalva.
33 Retornando à pauta, o Presidente sugeriu sua inversão, iniciando-se pela apresentação da Lei da Política
34 Estadual da Pesca e Aqüicultura, seguida da apresentação do Relatório de Situação dos Recursos
35 Hídricos, após a demanda de inclusão do Instituto Mangará de Desenvolvimento Sustentável e por fim
36 a discussão da criação de uma Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e
37 Informação em Recursos Hídricos, que foi aceita pelos conselheiros presentes. O Sr. Osvaldo Segundo
38 da SEAGRI fez a primeira apresentação, onde enfocou: seus objetivos, princípios, diretrizes; o sistema
39 Estadual de Pesca e Aqüicultura; o Conselho Estadual da Pesca e Aqüicultura; modalidades de pesca,
40 licenciamento e proibições; modalidades de aqüicultura, procedimento para o licenciamento, a outorga
41 e o cadastro, área marginal, zoneamento da pesca e aqüicultura; fiscalização, obrigações e vedações;
42 infrações e penalidades; receitas financeiras e educação ambiental. Após, foram trazidas algumas
43 considerações sobre o incidente ocorrido no açude Jaibaras, em Sobral e a Conselheira Zita sugeriu a
44 inclusão dos CBHs e Comissões de Usuários na fiscalização. Finda a primeira apresentação, o Sr. Yuri
45 da COGERH passou a discorrer sobre o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, informando o
46 balanço hídrico e a operação dos reservatórios(entre julho e dezembro de 2005), um comparativo dos
47 volumes, o aporte de águas nas bacias hidrográficas, as vazões para os açudes da Região Metropolitana
48 de Fortaleza, as vazões acordadas nos vales do Jaguaribe e Banabuiú, a situação de esvaziamento dos
49 açudes que abastecem a RMF, um resumo sobre as alocações negociadas e um comparativo dos
50 volumes armazenados nas bacias hidrográficas. Neste momento, a Conselheira Zita solicitou a inclusão
51 do CBH-RMF na alocação da água dos reservatórios da região metropolitana nos próximos encontros
52 da alocação, o que foi acatado. Seguindo a pauta alterada, passou-se a análise do recurso interposto pelo
53 Instituto Mangará de Desenvolvimento Sustentável, que após breves considerações e esclarecimentos
54 acerca do recurso e do parecer da consultoria jurídica da SRH que atende ao CONERH, aquele foi
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conhecido e aprovado por unanimidade, deliberando o CONERH que deveria ser expedida uma
resolução para determinar que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Curu – CBH-CURU emposse como
membro, no próximo dia 29 de agosto de 2005 o referido Instituto no lugar do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Itapajé e para determinar à Secretaria Executiva deste Conselho que notifique
a COGERH e o CBH-CURU desta decisão, em caráter de urgência para que sejam adotadas as
providências necessárias à adoção desta medida. Considerando o adiantado da hora e que dois
conselheiros precisaram se ausentar, fato este que inviabilizou o quorum para decisões, o último item da
pauta, relativo à criação de uma Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e
Informação em Recursos Hídricos ficou prejudicado e foi transferido para próxima reunião. Após, o Sr.
Secretário Executivo facultou a palavra aos Srs. Conselheiros e agradeceu a presença de todos os
presentes e deu por encerrada a reunião. 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,
12 de agosto de 2005.
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