ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ – CONERH
1 Aos 13 dias do mês de dezembro de 2005, foi realizada na sala de reuniões do 2o andar da Secretaria
2 dos Recursos Hídricos, sita na Av. Gal. Afonso A. Lima, s/nº, Ed. SEDUC, bairro Cambeba, nesta
3 capital, a 38ª Reunião Extraordinária do CONERH, na qual estiveram presentes os seguintes
4 conselheiros: Edinardo Ximenes Rodrigues/SRH, Maria Zita Timbó Araújo/DNOCS, Diogo Rodrigues
5 de Carvalho/PGE, José Carlos de Araújo/ABRH, Marco Aurélio H. de Castro/UFC, Luis Acácio de
6 Sousa/APRECE, Antonio Sérgio M. Cavalcante/SEPLAN entre os titulares e Renato Walter Rolim
7 Ribeiro/SRH, Murilo Lobo de Queiroz/SAS, Luciana César Torres M. Lima/ABRH, Rômulo dos
8 Santos Fortes/SEINFRA, Ângela M. Fechine D. de Moura/ABES e Francisco Zuza de
9 Oliveira/SEAGRI entre os suplentes. O Secretário Adjunto da SRH, Renato Walter Rolim Ribeiro
10 iniciou a reunião saudando os presentes, agradecendo a presença de todos e informando que o
11 Presidente do CONERH, em virtude de outros compromissos assumidos iria se atrasar, mas a reunião
12 começaria e o mesmo chegaria para fazer sua apresentação. Seguindo, a palavra foi passada ao
13 Secretário Executivo do CONERH, Dr. Antonio Martins da Costa, para verificação do quorum, e uma
14 vez comprovado passou-se ao item três da pauta - informes, sendo apresentados os seguintes: a) o
15 CBH-RMF renovou sua diretoria, tendo assumido sua presidência a Conselheira Zita Timbó,
16 representante do DNOCS no CONERH; b) nos dias 28, 29 e 30/11/2005 aconteceu em Brasília o
17 Seminário de Consolidação de Diretrizes e Programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ocasião
18 em que foram discutidos os conteúdos dos relatórios IV - Diretrizes e V - Programas Nacionais e
19 Metas; c) A SRH está olvidando esforços para instalação da Câmara Técnica de Água Subterrânea,
20 convocando as entidades interessadas para tentar aprovar na próxima reunião do Conselho seu
21 regimento e composição; d) A Câmara Técnica de Enquadramento dos Corpos Hídricos elaborou uma
22 proposta de Termo de Referência para contratação do projeto de enquadramento da área piloto, que
23 poderá ser melhor detalhado na próxima reunião. Findos os informes, passou-se ao quarto item da
24 pauta, para leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Não havendo manifestação contrária, a
25 ata da 37a Reunião Extraordinária foi aprovada. Ato contínuo foi proposta uma inversão de pauta,
26 iniciando-se pelo item 5.2. Situação atual da Agricultura Irrigada. O Conselheiro Zuza, da SEAGRI,
27 concordou com o Sr. Presidente para fazer a apresentação na próxima reunião, no entanto projetou um
28 filme de aproximadamente sete minutos sobre as atividades agrícolas no Estado do Ceará. Destacou as
29 ações do SEAGRI, as áreas cultivadas e as culturas mais incentivadas. Sugeriu, como medida para
30 incentivar a utilização dos instrumentos de gestão que as propriedades que fossem comercializadas no
31 futuro, quando do momento do registro, os cartórios respectivos orientassem os adquirentes a procurar a
32 SRH e a SEAGRI, para obter informações sobre a utilização da água e quais as culturas apropriadas
33 para aquele imóvel. Falou sobre um convênio firmado com o DNOCS para desenvolvimento
34 hidroagrícola dos perímetros irrigados no Ceará e que já possui equipe montada e atuando. Após,
35 iniciou-se uma discussão sobre a utilização da água subterrânea no Estado, principalmente na chapada
36 do Apodi e na região do Cariri. O Secretário Executivo informou os conselheiros sobre as negociações
37 envolvendo os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte para a assinatura de um Termo de
38 Cooperação para a gestão compartilhada das águas do aqüífero Jandaíra na fronteira destes dois
39 Estados. O Conselheiro Marco Aurélio destacou a necessidade do Governo do Estado capacitar técnicos
40 na área de água subterrânea, para criar núcleos de excelência neste setor. Findas as discussões, passou41 se ao item 5.3. da pauta, Apresentação sobre os aspectos climáticos e previsão de chuvas. O
42 Presidente da FUNCEME, Francisco de Assis Filho, iniciou sua palestra informando sobre as chuvas
43 ocorridas até 12/05/2005, depois mostrou as previsões até o final de dezembro do ano em curso,
44 finalizando com as previsões para a quadra invernosa de 2006. Dr. Assis aproveitou para informar que
45 nos dias 12 e 13 de janeiro de 2006 haveria uma reunião da Câmara Técnica do PNRH no Conselho
46 Nacional de Recursos Hídricos para aprovação dos relatórios e que seria muito importante o Ceará se
47 fazer presente. Finda a exposição, Dr. Assis foi exaustivamente questionado pelos conselheiros e
48 informou que a probabilidade é que o ano de 2006 seja de chuva normais, com pequena probabilidade
49 de serem abaixo da média histórica(25% acima da média, 35% na média e 40% abaixo). Com a chegada
50 do Presidente do CONERH, retornou-se ao item 5.1. da pauta, Sistema Estadual de Recursos
51 Hídricos, onde o Sr. Secretário discorreu sobre a situação hídrica espacial e temporal do Estado, a
52 criação da SRH, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, elaborado entre 1988 e 1991, fez um histórico
53 da gestão dos recursos hídricos no Estado, a missão e os objetivos da SRH, os instrumentos da Política
54 Estadual de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas e o Eixo de Integração. Ato
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contínuo, passou-se para o item 5.4. Situação Hídrica do Estado, convidando o Sr. Gianny da
COGERH para falar sobre a situação hídrica do Estado nesta data. Informou que o Estado possui
atualmente 56% de sua capacidade de armazenamento e mostrou os percentuais de volume por bacia
hidrográfica e o histórico operacional dos açudes Castanhão, Banabuiú e Orós. O Conselheiro Marco
Aurélio solicitou cópia das apresentações e a Conselheira Zita a cópia das atas de 2005. Considerando o
avançado da hora, o item 5.5. tratando da análise da programação de reuniões para 2006 ficou
prejudicado, decidindo os conselheiros que fosse enviado por email a programação das reuniões do
CONERH para 2006 para que fossem apresentadas sugestões e críticas. Após, o Presidente facultou a
palavra aos Srs. Conselheiros e agradeceu a presença de todos os presentes, desejou boas festas a todos
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, 13 de dezembro
de 2005.
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