
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DO CEARÁ – CONERH
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Aos quatro (04) dias do mês de setembro de 2013 (dois mil e treze), às 09:00 (nove)  horas,  

foi  realizada a 64ª Reunião Ordinária do CONERH, no Auditório da SEINFRA, na qual 

estiveram presente os seguintes conselheiros: O Presidente do CONERH, Dr. César Augusto 

Pinheiro, o Secretário Executivo do CONERH, Dr. Paulo Miranda Pereira/SRH; Joaquim 

Firmino Filho e Raimundo Josino Pontes/SEINFRA; Karine Machado Fontenele/SEPLAG; 

José  Wanderley Augusto  Guimarães  /SDA;  Vicente  Barbosa  Soares  e  Antônio  Alves  de 

Araújo/CBH; Maria Zita Timbó Araújo/DNOCS; Rogério Campos/UNIFOR; Maria Amélia 

Souza  Menezes/CAGECE;  João  Teixeira  Júnior/FAEC;  Antônio  Renato  Lima  de 

Aragão/FIEC;  Luiz Pragmácio Telles Ferreira de Souza/APRECE;  Pedro  José  Freire 

Castelo/SECITECE.  O  Dr.  César  Augusto  Pinheiro,  Presidente  do  CONERH,  fez  a 

abertura da reunião, agradeceu a presença de todos, em seguida fez a apresentação do novo 

Secretário Executivo do CONERH, Dr. Paulo Miranda Pereira, assumindo o posto da antiga 

Secretária Executiva do Conselho, Dra. Nice Maria da Cunha Cavalcante. Com a palavra , o 

Secretário Executivo do CONERH e atual Coordenador da Coordenadoria de Gestão dos 

Recursos Hídricos – CGERH, Dr. Paulo Miranda Pereira, fez uma breve apresentação  de sua 

pessoa aos conselheiros, agradeceu a presença de todos e o convite feito pelo  Presidente do 

CONERH e  Secretário  da  SRH,  Dr.  César  Augusto  Pinheiro.  Atingido  a  verificação  do 

quorum, foi dado seguimento aos trabalhos, tendo como primeiro item a Aprovação da Ata 

da 63ª Reunião Ordinária do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará. A Dra. Mª Zita 

Timbó Araújo(DNOCS), pediu a palavra ao Secretário Executivo do CONERH, Dr. Paulo 

Miranda,  e  sugeriu  que  fossem feitas  algumas  alterações  de  sua fala  na Ata  da reunião 

anterior.  Feitas as alterações pedidas pela representante do DNOCS, a Ata foi aprovada. 

Ainda com a palavra, Dra. Zita  pediu ao Presidente do Conselho, que na medida do possível 

fosse  observado  o  fiel  cumprimento  da  forma  prevista  no  Estatuto,  no  tocante  ao 

encaminhamento do convite de reunião aos  conselheiros para que os mesmos pudessem  se 

programar  e  se  inteirarem do assunto  a  ser  abordado na  reunião  proposta.  O Secretário 

Executivo do CONERH, Sr. Paulo Miranda, desculpou-se pelo descumprimento observado, 

alegando problemas  de início na função,  mas diante  da  urgência  dos  assuntos  da pauta, 

decidiu  manter  os  prazos,  mesmo  em  face  dos  prejuízos  alegados  pela  conselheira,  no 

entanto se algum conselheiro tivesse pedido para que fosse observada a forma, ele teria 

revisto  a  programação,   mantendo a  forma prevista  em norma.  Em seguida  o  Sr.  Paulo 

Miranda, pediu alteração da pauta, para que fosse apreciada uma minuta de resolução a ser 

apresentada  pelo  Sr.  Eduardo  César  da  COGERH,  para  disciplinar  a  flexibilização  da 

documentação, em casos de campanha de regularização, prevista no parágrafo 2º do artigo 
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45 do Decreto 31.076 de 12 de dezembro de 2012. O pedido foi acatado pelos presentes e a 

pauta  ficou acrescida de  um novo item, ficando incluída  a  apresentação do Sr.  Eduardo 

César.   Com  a  palavra,  Dr.  Paulo  Miranda,  seguiu  para  o  próximo  item  da  pauta,  os 

Informes,  ficando facultada a palavra para manifestação dos presentes. O  Sr. Antônio Alves 

Araújo (CBHS) pediu a palavra e informou que o Comitê do Salgado está realizando uma 

capacitação de seus membros.  O Sr. Ubirajara Patrício Alvares da Silva, Gerente de Gestão 

dos Recursos Hídricos (COGERH) informou sobre o acontecimento da Nona Assembleia 

Mundial Geral da Rede Internacional de Organismos de Bacias Hidrográficas, RIOB, em 

Fortaleza nos  dias  12 a  16 de  agosto do corrente,  em que a  Companhia  de Gestão dos 

Recursos Hídricos e a Secretaria dos Recursos Hídricos viabilizaram o comparecimento e 

estadia de 27 (vinte e sete) membros dos Comitês no mencionado evento. Em Seguida a Dra. 

Zita Timbó (DNOCS) pediu a palavra, informou que o Sr. Lupércio Ziroldo, Presidente do 

REBOB, foi eleito  presidente do RIOB, Rede Internacional de Organismos de Bacia,  falou 

também que o Brasil se candidatou para Brasília sediar o Fórum Internacional das Águas que 

acontecerá em 2018. A mesma alertou o Presidente do CONERH que Fortaleza conta com 

uma infraestrutura capaz de receber eventos de grande porte e sugeriu ao Dr. César Pinheiro 

que  trabalhasse no sentido de captar um evento desta dimensão, pois isto seria de grande 

importância para o Estado. O Sr. Vicente  Barbosa Soares (CBH do Litoral), informou que 

aconteceu de 26 à 29 de agosto, em Minas Gerais, o 3º Encontro Formativo de Educação 

Ambiental de Gestão de  Águas Nacional da Câmara Técnica do Conselho Nacional dos 

Recursos Hídricos e o 1º Encontro  sobre a Questão Ambiental do Comitê do Rio Doce em 

MG. No primeiro evento,  foi  feito  o lançamento de um livro Gestão das  Águas,  com a 

participação da matéria do Sr. Ubirajara (COGERH), na página 149, que fala da experiência 

participativa do Estado do Ceará. O mesmo informou também que estão protocolando um 

requerimento ao Presidente do CONERH, para a reinstalação do Grupo de Trabalho, para a 

regularização  da  Lei  14.844 e  que  os  trabalhos  são  de  fundamental  importância  para  o 

funcionamento dos Comitês de Bacias. Com a palavra, o Secretário Executivo do CONERH, 

Dr. Paulo Miranda, falou sobre o Programa Por Resultado, que em um dos seus segmentos,  

propõe metas a serem  atingida no sentido de melhoria da qualidade da água no Estado do 

Ceará.  O mesmo  disse que temos que cumprir com o Plano de Emergência, em relação a 

Segurança de Barragem e que no momento oportuno a representante do DNOCS, o apoie no 

sentido  da  regularização  das  obras,  pois  os  prazos  previstos  na  Lei  de  Segurança  de 

Barragem estão  se  extinguindo.  O Presidente  do  CONERH, Dr.  César  Pinheiro  pediu  a 

palavra e parabenizou a COGERH e seus técnicos pelo ótimos trabalhos realizados, e em 

especial, a atuação da Companhia na resolução dos problemas hídricos da cidade de Crateús. 

A  Conselheira  Dra.  Zita  Timbó  (DNOCS)  pediu  a  palavra  e  também  parabenizou  a 

COGERH pelos trabalhos, e pediu alguns esclarecimentos sobre a competência do Ceará no 
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tocante à Segurança de Barragem. Com a Palavra,  o Secretário Executivo do CONERH, 

explicou que no Estado do Ceará tanto a SRH como a COGERH podem informar sobre a 

regularização  de  barragens,  e  acrescentou  que  pode  ser  feita  uma  agenda  para  as 

regularizações das barragens construídas pelo  DNOCS e que essa instituição  pode procurar 

a SRH, através da Coordenadoria de Gestão do Recursos Hídricos – CGERH para quaisquer 

esclarecimentos. Com a palavra, o Presidente do CONERH, Dr. César Pinheiro informou que 

foi  realizada  uma  reunião  com  a  diretoria  da  ANA,  onde  a  Agência  Nacional  externa 

preocupação com a regularização das barragens. O Sr. Vicente Barbosa, pediu a palavra e 

disse que existem muitos açudes vazios e sugeriu que o DNOCS aproveitasse e promovesse 

uma limpeza  desses  açudes,  diminuindo  assim possíveis  efeitos  de  assoreamento  dessas 

barragens. Dra. Zita Timbó (DNOCS) pediu a palavra, e disse que o Ministério da Integração 

pediu  que  fizesse  um  estudo  para  levantar  as  barragens  que  estão  com  problemas  de 

assoreamento. Em seguida, o Secretário Executivo do CONERH, pediu para ser iniciado o 

Item 5 da Pauta,  Aprovação da atualização do Regimento Interno do Comitê da Sub-

Bacia Hidrográfica do Rio Salgado –  CSBH Salgado,  apresentado  pelo  Sr.  Ubirajara 

Alvares Patrício, Gerente de Gestão Participativa (COGERH), na qual informou que esse 

Regimento é para adequar a nova Lei 14.844, o mesmo fez uma apresentação a todos os 

presentes,  explicando  os  item  que  foram  modificados,  os  que  ficaram  e  os  que 

permaneceram, de forma clara para o entendimento de todos. Com o acordo de todos, foi 

dado como aprovado. Com a palavra, Dr. Paulo Miranda, seguiu para o próximo item da 

pauta,  Aprovação da Resolução CONERH que altera a tabela de emolumentos para 

análise e expedição da Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos e de Execução 

de  Obras  e  Serviços  de  Interferência Hídrica,  foi  dada  a  palavra  para   advogada  da 

CGERH, Dra. Ana Cláudia F. Dutra, no qual a mesma fez uma breve apresentação sobre as 

alterações da Minuta de Cobrança dos Emolumentos,  mostrando a nova proposta de que 

sejam até 500 habitantes para serem isentos do pagamento da taxa de emolumentos, bem 

como a SRH, COGERH e SOHIDRA, e acima de 500 habitantes passariam a pagar as taxas 

de emolumentos. A Sra. Maria Amélia (CAGECE), pediu a palavra e sugeriu que o perfil 

fosse  alterado  de  500  habitantes  para  1000,  na  compreensão  da  conselheira  existem 

comunidades  um pouco  maiores  mais  frágeis  do  ponto  de  vista  econômico.  O Sr.  João 

Teixeira (FAEC) sugeriu um debate mais ampliado sobre a cobrança do emolumento, onde 

fosse ampliada a  arrecadação,  preservando alguns segmentos  mais  frágeis,  propondo um 

modelo que contemplasse um subsídio cruzado. Dada a urgência, este conselheiro propôs a 

realização de  uma reunião extraordinária, o que foi acatado por todos. Apesar do grupo 

entender a necessidade de ampliar o debate sobre este assunto, o secretário do CONERH 

argumentou sobre a necessidade de aprovação das alterações propostas, pois a norma vigente 

tinha sua aplicabilidade dificultada caso não fosse alterada. Os conselheiros aprovaram as 
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alterações propostas, mas o assunto seria pauta de uma próxima reunião.  Em seguida o Dr. 

Paulo Miranda, dando oportunidade ao Sr. Eduardo César, Gerente de Outorga e Fiscalização 

da  COGERH,  apresentou  uma proposta  de  uma resolução  do conselho,  flexibilizando  a 

documentação  necessária  no  dossiê  da  outorga  durante  o  projeto  de  regularização  dos 

usuários das bacias do Curu, Litoral  e Acaraú. A proposta foi acatada prontamente pelos 

conselheiros. Antes da palavra ser dada ao Sr. Denilson Fidelis para apresentar a minuta de 

decreto  de  alterações  dos  valores  da  tarifa,  a  representante  da  CAGECE,  a  Sra.  Maria 

Amélia, ao fazer uso da palavra, disse ter se surpreendido com a forma que a COGERH 

estava  conduzindo  a  alteração  tarifaria,  pois  segundo  a  conselheira  havia  um  acordo 

institucional,  onde  este  assunto  deveria  em  primeira  instância  ser  debatido  com  os 

representantes da CAGECE, que contribuiria na proposição da minuta a ser apreciada pelo 

conselho e que ela gostaria que fosse mantida a forma acordada. O Sr. João Lúcio pediu a 

palavra e disse que, apesar de entender como a conselheira da necessidade da apresentação 

de uma minuta de consenso institucional, alegou dificuldade na articulação com a CAGECE, 

uma vez que essa Companhia não se dispôs a debater o assunto no ritmo pretendido pela 

COGERH, mas que com a interveniência da conselheira em facilitar este debate o assunto 

naturalmente poderia compor a pauta da reunião extraordinária.  O secretário do conselho 

lembrou que a forma apresentada por ela era desejável, mas não necessária, pois o conselho 

tinha autonomia para debater propostas de minutas normativas que lhes fossem apresentadas 

e que o empenho da conselheira seria de extrema importância, pois todos estavam de acordo 

quanto a importância de uma proposição de consenso. Assim ficou acordado que o assunto 

seria item de pauta da reunião extraordinária e o assunto não seria apresentado nesta reunião. 

A reunião  extraordinária  teve  sua  data  marcada  para  o  dia  1º  (primeiro)  de  outubro  do 

corrente ano.  E não tendo mais nenhum assunto a ser discutido, o Presidente do Conselho, 

Dr.  César  Pinheiro,  agradeceu a  presença  de  todos  e  deu por  encerrada  a   reunião.  Eu,  

Janaína Tavares Colasso, junto ao Sr. Paulo Miranda Pereira, lavramos esta Ata que, após 

lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo Secretário do Conselho e pelos demais 

conselheiros. Fortaleza, 20 de setembro de 2013. 
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