
ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
CEARÁ – CONERH
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Aos 04 dias do mês de julho de 2006, foi realizada na sala de reuniões do 2o andar da Secretaria dos
Recursos Hídricos, sita na Av. Gal. Afonso A. Lima, s/nº, Ed. SEDUC, bairro Cambeba, nesta capital, a
41ª Reunião Extraordinária do CONERH, na qual estiveram presentes os seguintes conselheiros:
Edinardo Ximenes Rodriges/SRH e Diogo Rodrigues de Carvalho/PGE, entre os titulares e Murilo
Lobo de Queiroz/SAS, Ana Teresa M. M. de S. Ponte/DNOCS, Rômulo dos Santos Fortes/SEINFRA
Antonio João Alves F. Távora/SEPLAN e Francisco Zuza de Oliveira/SEAGRI entre os suplentes. O
Presidente do CONERH, Dr. Edinardo Rodrigues iniciou a reunião saudando os presentes, agradecendo
a presença de todos. Seguindo, a palavra foi passada ao Dr. Alexandre Aguiar, substituindo o Sr.
Secretário Executivo do CONERH, Dr. Antonio Martins da Costa, e sua suplente, D. Adamir Barbosa
Lima Filha, que não puderam comparecer, para verificação do quorum, e uma vez certificada a
presença mínima, o Secretário “ad hoc” pôs em votação a ata da reunião anterior, que foi aprovada
por unanimidade. Ato contínuo, passou-se à leitura dos informes (item 4 da pauta), sendo apresentados
os seguintes: a) apresentação do planejamento estratégico dos CBHs: foi informado que o livro que está
sendo elaborado contendo todas as informações está em fase de análise final e deverá ser enviado para
publicação, devendo ser editado até setembro próximo; b) 8o Encontro Nacional dos CBHs: foi
prorrogado o prazo para envio dos trabalhos que serão apresentados, sendo que, até a presente data já
enviaram os CBHS – Banabuiú, Curu, Acaraú e Coreaú, não enviaram os CBHS – RMF, Baixo e Alto
Jaguaribe, Rio Salgado e Litoral e não irá participar o CBH – Médio Jaguaribe; c) Projetos dos CBHs:
foi entregue a cada conselheiro um relatório atualizado dos projetos de todos os comitês para
conhecimento; d) Encontro Estadual dos CBHs: está em licitação a contratação de uma empresa
encarregada da realização do evento, que deverá ser em novembro deste ano; e) evento da ABAS
realizado em Belo Horizonte: o Presidente da ABAS-CE solicitou da ABAS-MG o encaminhamento
dos anais do evento, contendo os assuntos discutidos e tão logo chegue serão encaminhados aos Srs.
Conselheiros; f) possibilidade de contratação do projeto piloto de enquadramento para outras bacias do
estado pelo PROAGUA II: como o PROAGUA II ainda não foi aprovado não foi possível uma
consulta. Findos os avisos da Secretaria Executiva, o Sr. Presidente informou que no dia anterior
realizou-se uma reunião no Gabinete do Sr. Governador do Estado com representantes dos perímetros
irrigados e da SRH/COGERH para discutir a questão da cobrança pelo uso da água na irrigação, sendo
concluída com a orientação do Sr. Governador para que a COGERH aprofundasse os estudos para
cobrança, em conjunto com cada perímetro irrigado, verificando os problemas operacionais e
envolvendo os CBHs. Passou-se em seguida, ao expediente do dia, iniciando-se pelo item 5.1. Situação
Atual da Agricultura Irrigada no Ceará. A apresentação foi realizada pelo Conselheiro Zuza, da
SEAGRI, onde tratou das estratégias para o desenvolvimento do agronegócio cearense, da gestão dos
recursos hídricos, os agropólos do Ceará, os índices de geração de emprego e renda em setores do
agronegócio, a eficiência agroeconômica e social no uso da água, os avanços na agricultura irrigada, a
modernização das atividades, os indicadores da agricultura irrigada, os aumentos das exportações de
frutas, os indicadores da fruticultura, os avanços da fruticultura irrigada, os tipos de exportações de
frutas, os indicadores da olericultura e da floricultura, o Projeto Pasto Verde, o Programa Caminhos de
Israel, os indicadores da agricultura irrigada no Baixo Jaguaribe, o Fundo de Desenvolvimento do
Agronegócio, a atração de investimentos, as exportações do agronecócio cearense (1999-2005) e os
destaques do agronegócio cearense em 2005. Finda a apresentação, passou-se ao item 5.2. Apreciação
do relatório de situação dos recursos hídricos para o período julho/dezembro de 2006, apresentado
pelo Dr. Iuri da COGERH, que discorreu sobre os seguintes pontos: o histórico das reservas entre 1995
e 2006, o aporte de água das bacias hidrográficas(média de 27,5% neste ano), o volume comparativo
julho/2005-janeiro/2006-junho/2006, o quadro resumo do volume armazenado por bacia hidrográfica, a
situação dos mananciais que abastecem Fortaleza, a situação dos principais açudes estratégicos do
Estado, um comparativo dos volumes armazenados nas bacias hidrográficas(julho a dezembro), a
operação do sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, as vazões acordadas nos
vales dos rios Jaguaribe e Banabuiú(neste instante o Sr. Presidente contestou os valores acordados para
liberação no açude Banabuiú e sugeriu que o assunto fosse levado para discussão novamente no CBH-
Banabuiú, uma vez que o açude Castanhão havia recebido maior recarga e deveria ser utilizado para
atender o perímetro de Morada Nova, preservando aquele reservatório. Solicitou, ainda, que fosse
apresentada análise técnica pela COGERH sobre o assunto. A Conselheira Ana Teresa/DNOCS



54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

questionou o fato da alocação ser realizada por reservatório e não por sistema, o que evitaria este tipo
de situação), uma simulação integrada do sistema de abastecimento da Região Metropolitana de
Fortaleza com transferência de 6,0 m3/s do açude Pacajus para o Pacoti e uma simulação dos principais
reservatórios da bacia do Jaguaribe. Concluída a pauta, o Sr. Presidente informou aos Conselheiros a
existência de um pedido da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE em integrar a
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS e submeteu à decisão dos presentes, sendo deferido o
requerimento. Dr. Alexandre lembrou que haveria a necessidade de se modificar o regimento da CTAS
com esta finalidade, sendo também aprovado pelos conselheiros. Após, o Presidente facultou a palavra
aos Srs. Conselheiros, ocasião em que a Conselheira Ana Teresa/DNOCS informou que chegou ao
DNOCS uma minuta de contrato da COGERH, para fornecimento de água bruta para atender a estação
de piscicultura do DNOCS, questionando sua validade e informando que submetera à assessoria
jurídica daquele órgão, sendo informada pelo Sr. Presidente que uma vez que a captação se dava em
águas estaduais a cobrança era legal. O Conselheiro Diogo/PGE lembrou que o ICMS Ecológico, que
está em fase de discussão não albergou nenhum condicionante com relação à quantidade e qualidade
das águas subterrâneas e proteção dos mananciais, devendo o CONERH recomendar à PGE sua
inclusão como parâmetro para que os municípios possam fazer jus ao percentual previsto no projeto de
lei. O Sr. Presidente destacou que se trata de importante medida, capaz de incentivar os municípios a se
tornarem parceiros da COGERH no monitoramento das águas estaduais. Foi solicitado, ainda, que as
apresentações realizadas pelo Conselheiro Zuza/SEAGRI e pelo Dr. Iuri/COGERH fossem gravadas em
CD e disponibilizadadas aos Srs. Conselheiros, pleito acatado pelo Sr. Presidente, que após estas falas
agradeceu a presença de todos os presentes e deu por encerrada a reunião. Eu, Alexandre Aguiar,
Secretário Executivo “ad hoc” do CONERH nesta reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e
achada conforme vai assinada por todos. Fortaleza, 04 de julho de 2006.
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