
ATA  DA  QUADRAGESÍMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SALGADO, REALIZADA NO DIA 
QUATORZE  DE  NOVEMBRO  DO  ANO  DE  DOIS  MIL  E  QUATORZE,  NO  HOTEL 
ENCOSTA DA SERRA EM CRATO – CE. 
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze,  às oito horas e cinquenta  
minutos, estiveram reunidos no Hotel Encosta da Serra no município de Crato-CE, os membros do 
Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado - CSBH para a realização da quadragésima terceira 
reunião ordinária. Fizeram-se presente: Francisco Maurício Barbosa – CAGECE; Damião Pereira de 
Sousa  –  Associação  dos  Hortifrutigranjeiros  do  Vale  de  Cuncas;  Joaquim  Cardoso  da  Silva  – 
Associação Comunitária Santo Antônio do Sítio Espinheiro; Raimunda Martins de Sousa – Unidade 
Comunitária do Sítio Leite;  Maria de Fátima Alves Lima – Associação Comunitária do Sítio Juá; 
Serafim Rodrigues de Oliveira – Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Poço da Pedra; 
Francinaldo Landim da Costa – AFRUTILAM; Francisco Alexandro Fabrício – ADICOL; Francisco 
Gleson dos Santos Moreira – SISAR; Erociano Furtado de Oliveira – FACOMBS; Antônio Vidal da 
Silva – STTR de Brejo Santo; Expedito Fernandes da Silva – STTR de Aurora; José Carlos da Silva 
Santos – STTR de Mauriti; Francisco de Assis Batista – ACB; Marcos Maciel Torres – Fundação SOS 
Chapada do Araripe;  Josielle  Leite  Clemente de Oliveira – COBEC; Francisco Furtado Guedes – 
FAECLAM; Alan Robson Ricardo Alves – STTR de Icó; Menésia Simião Leonardo – STTR de 
Várzea Alegre-CE; José Jean de Sousa – Associação Comunitária Pedro Alves Costa; Renato Vidal de 
Queiroz – Prefeitura de Jati; Paulo Klecius Botelho de Oliveira – Prefeitura de Crato; Antônio de 
Pádua Soares de Sampaio e José Eraldo Oliveira – Prefeitura de Juazeiro do Norte; Edinardo Linhares 
Garcia - Câmara de Vereadores de Lavras da Mangabeira – CE; Jamilton José Pinto – Prefeitura de 
Icó;  José  Acácio  de  Moraes  Lima  –  EMATERCE;  Maria  Welinadya  Aleixo  Nelo  –  Instituto 
Agropolos; Nivaldo Soares de Almeida – URCA; Quitéria Cavalcante Pereira – ICMBio; Raimundo 
Rubis Bezerra – IBAMA e Maria de Fátima Leite Fernandes – DNOCS. Perfazendo assim o quórum 
regimental de acordo com os artigos onze e doze do Regimento Interno. O início da reunião se deu 
com a formação da mesa pelo  Sr. Alberto Brito – Coordenador do núcleo de gestão da COGERH: 
convidou o Vice-Presidente do CSBH e o Secretário Geral – Francisco de Assis Batista e Marcos 
Maciel  Torres,  o  Secretário  adjunto  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de  Crato  –  Hildo  Júnior. 
Explicou que a sessão seria conduzida pelo Vice-Presidente, pois a Presidenta – Maria Jaquelina por 
problemas de saúde na família, não pôde estar presente. O Sr. Batista, desejou aos presentes boas 
vindas  e  solicitou  que  fossem objetivos  em seus  pronunciamentos  na  tentativa  de  concluírem os 
trabalhos no horário previsto, tendo em vista a maioria terem participado da capacitação durante todo 
o dia treze que antecedeu a quadragésima reunião ordinária. A seguir, o Sr. Hildo Júnior agradeceu o 
convite  para  participar  dos  eventos:  capacitação  e  reunião  ordinária.  Informou  que  faz  parte  de 
algumas comissões gestoras ligadas ao CSBH Salgado, enfatizando sua relevância na universalização 
e na gestão dos recursos hídricos. Falou da dificuldade que o município de Crato está enfrentando com 
o sistema de abastecimento humano com recursos hídricos para a área urbana,  pois ainda não foi 
atingido cem por cento, porém está se esforçando, afinal é inadmissível que um município com tantas 
fontes e com mais de setenta por cento de água sendo extraído do subsolo, esteja enfrentando este tipo 
de problema, mas o CSBH tem apoiado a causa e tornando mais fácil  o trabalho. Paralelo a este 
trabalho do abastecimento é fundamental que seja feito o saneamento básico e o município já está 
trabalhando com este objetivo. Logo após, o Sr. Marcos Torres fez a leitura do ofício encaminhado 
pela Prefeitura de Brejo Santo-CE, indicando o nome do Sr. Luis Simião de Araújo, substituindo o Sr. 
Raimundo Patrício Gomes, como suplente da Sr. Francisca Fabiana Moura Novais. E apresentou ainda 
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as  justificativas  dos  seguintes  delegados:  Ricardo  Carneiro  Barreto  Campello  –  Itapuí;  Joaquim 
Sebastião Neto – Associação Comunitária do Sítio Prata em Porteiras-CE; Antônio de Souza Bezerra 
– ASSUSA; Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá – AFRUTILAM; Vicente Aristides de Lucena – 
Associação dos Pequenos Produtores de Passagem de Pedra; Antônio Alves de Araújo – Associação 
de Classes dos Pequenos Irrigantes do Vale São Miguel; Luiz Amisterdan Alves de Oliveira – SRH e 
Esly Almeida Melo Filho – BNB, todas as justificativas foram aprovadas. Ademais, foi lido o convite 
para a renovação da comissão gestora da fonte Batateira em Crato, que acontecerá no dia dezoito de 
novembro às nove horas da manhã, no restaurante Oásis. Alguns delegados se dispuseram a participar 
da reunião: Paulo Klecius, Nivaldo e Francisco de Assis. Na sequência, o Sr. Alberto Medeiros avisou 
que no dia dezoito de novembro acontecerá a reunião do CONERH – Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos  e que consta  na pauta a  apresentação do  parecer  da CTAS – Câmara Técnica  de Água 
Subterrânea,  o  qual  requer  a  restrição  da  perfuração  de  poços  tubulares  de  médio  e  grande 
profundidade na região metropolitana do Cariri – CRAJUBAR e informou que a analista da COGERH 
– Claire Anne e os membros da CTAS – Rivelino e Francisco Furtado Guedes, irão participar da 
reunião e defender a aprovação do citado parecer. Também informou do cancelamento do ENECOB – 
Encontro Estadual dos Comitês que estava previsto para acontecer no município de Crato, no período 
de dez a doze de dezembro do ano em curso. Posteriormente, o Sr. Marcos Torres colocou em votação 
a ata da quadragésima segunda reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos membros presentes. A Srª.  
Raimunda Martins, se pronunciou em relação aos galões para serem dados no açude Thomaz Osterne, 
que consta na ata e que porém, não atendeu as expectativas das comunidades à jusante do reservatório. 
O Sr. Alberto, respondeu que atendendo o requerimento da Srª. Raimunda e o abaixo-assinado das 
pessoas das comunidades prejudicadas com a falta de água do açude Thomaz Osterne, que foram 
apresentadas na última reunião ordinária,  foi realizada uma reunião com a comissão de  usuários e 
ficou acordado dar o galão, porém,  provavelmente houve um erro na liberação devido a válvula se 
encontrar  com defeitos  para  a  regulação  no momento  da  liberação,  ou  de  alguma maneira  estão 
fechando a mesma, e por isso a água não chegou no seu destino, e que a COGERH está averiguando o 
que está ocorrendo neste sentido. Então, recentemente foi realizada uma outra reunião com a comissão 
de usuários e foi definido dois galões de quatrocentos e cinquenta litros cada um, durante cinco dias, 
um no mês de novembro e o outro no início de dezembro. Dando continuidade, o Sr. Marcos Torres 
fez a leitura dos requerimentos anteriores, dos ofícios que os encaminha aos determinados órgãos e as 
respostas obtidas. Na sequência, o Sr. Batista facultou a palavra para a plenária. O Sr. José Carlos,  
reclamou de não ter recebido nenhum retorno de um requerimento feito por ele, na reunião ordinária 
realizada no município de Jati,  solicitando auxílio para a recuperação da mata ciliar  de um curso 
hídrico  no  Sítio  Cajueiro  do  Coité  em  Mauriti,  que  está  sendo  assoreada  e  desmatada 
indiscriminadamente.  Respondendo, o Sr. Alberto explicou que o requerimento foi encaminhado ao 
IBAMA e a SEMACE e até o momento não obtivemos resposta de nenhum dos órgãos. Logo mais, o 
Sr.  Serafim manifestou  suas  expectativas  boas  quanto  ao  inverno  do próximo  ano e  enfatizou  a 
importância do CSBH Salgado para todos os municípios que compõe a Bacia do Salgado. Falou ainda 
que mesmo em tempo de escassez de água,  ainda é possível observar o desperdício dos recursos 
hídricos pela população. O Sr. Expedito também fez uso da palavra e informou que  o STTR de 
Aurora  encaminhou  na  semana  passada  um  abaixo-assinado das  pessoas  do  sítio  Espinheiro, 
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solicitando à COGERH, a liberação de água do açude Prazeres para atender o abastecimento humano 
daquela comunidade. Porém, até o momento não obteve resposta e isso tem causado desanimo para 
continuar como membro do Comitê e solicitou uma reunião da COGERH na próxima semana no Sítio 
Espinheiro. O Sr. Alberto informou que esta resposta será dada pelo gerente regional – Dr. Yarley, 
assim que ele chegar ao evento. A seguir, a Srª. Claire Anne fez uma solicitação ao CSBH Salgado 
para que se tenha uma maior discussão e reflexão sobre a condição e o uso da água subterrânea. A Srª.  
Raimunda Martins fez um questionamento sobre uma cobrança indevida de ICMS por parte da Coelce 
aos moradores da zona rural, informando que o sistema de abastecimento  não dá para o consumo 
humano e a água não dá para fazer irrigação, falou que a empresa alega que estas pessoas vão pagar 
essa cobrança por que não fazem parte da agricultura familiar, a taxa é no valor de sessenta e sete reais 
em um período de sessenta meses, a primeira veio cobrando na conta do mês de novembro deste ano e 
pediu o apoio dos órgãos presentes para solucionar o problema. O Sr. Furtado Guedes falou que a 
cobrança mencionada pela Srª. Raimunda é irregular e que para isso cabe uma ação civil pública e que 
as  entidades  podem mover  esta  ação.  E solicitou  ao  Comitê  por  ser  um colegiado,  que  faça  um 
encaminhamento visando a resolução do problema exposto. O Sr. José Carlos explicou que a Coelce 
está repassando para o consumidor uma dívida de responsabilidade dela e isso é ilegal. Logo após, o 
Sr. Francisco Gleson informou que em um treinamento dos técnicos do SISAR com os representantes 
da Coelce, foi repassado que esta cobrança seria feita, pois tem haver com uma ação que a empresa 
perdeu na SEFAZ por não ter  pago devidamente os tributos cobrados, porém a taxa será para as 
comunidades que têm a conta de energia caracterizada como de serviço de abastecimento e não como 
abastecimento  rural  e  orientou  que  as  comunidades  prejudicadas  e  o  Governo  do  Estado  se 
articulassem e fizessem requerimentos para encaminhar a ANAEL, visando o enquadramento em uma 
nova categoria,  a de abastecimento rural em que a taxa de energia fosse cobrada de forma justa. 
Apresentou ainda os seguintes requerimentos, a liberação de galões de água do açude Rosário para o 
abastecimento humano do Sítio Telha e do Sítio Cachoeirinha em Lavras da Mangabeira, pois este 
requerimento foi apresentado anteriormente e obteve uma resposta solicitando a mudança da captação, 
porém este processo com um investimento muito alto e isso iria aumentar a capacidade da bomba e 
consequentemente a taxa de energia das comunidades. Reforçando o requerimento do Sr. Gleson, o Sr. 
Francinaldo falou da necessidade de se fazer fiscalização, pois a água que estão solicitando é para o 
consumo humano que não está sendo suficiente. Os criadores precisam reduzir suas irrigações para 
que  estas  comunidades  tenham água  para  o  consumo  humano  que  é  a  prioridade  em tempo  de 
escassez.  Na  sequência,  o  Sr.  Alberto  informou  ao  Sr.  Expedito  que  obteve  respostas  do  seu 
requerimento em relação a uma reunião no Sítio Espinheiro, Dr. Yarley agendou para segunda-feira, 
dezessete, às quatorze horas. O Sr. Maurício, informou que o distrito de Iara no município de Barro 
que recebe água do açude Prazeres, teve seu abastecimento prejudicado por conta do nível de água da 
captação ter baixado, porém a CAGECE foi acionada e o problema já foi resolvido. E noticiou o 
Seminário  Internacional  sobre  o  Semiárido  nos  dias  dezenove,  vinte  e  vinte  e  um  na  UFCA  – 
Universidade  Federal do  Cariri.  O  Sr.  Antônio  de  Pádua  informou  do  primeiro  congresso  de 
agronomia que irá acontecer  em Crato no Centro de Convenções e já solicitou aos organizadores 
algumas  vagas  para  os  membros  do  Comitê  do  Salgado.  E  ainda  fez  uma  alerta  em  relação  a 
construção civil na região do Cariri,  principalmente entre Juazeiro do Norte e Barbalha,  que tem 
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algumas  áreas  sofrendo  grande  impacto  desta  ação.  É  possível  ver  nas  margens  do  Riacho  dos 
Macacos, Rio Salgadinho e no Riacho das Timbaúbas, muita construção e muito aterro nas áreas de 
várzea.  E sugeriu formar uma comissão com os membros do CSBH Salgado  para promover um 
seminário  na  região  e  fazer  uma fiscalização  nas  áreas  citadas  e  prejudicadas.  Seria  interessante 
convidar os prefeitos da região e oficializar o comprometimento das Secretarias de Meio Ambiente e 
de  Infraestrutura  impedindo  este  tipo  de  construções  naqueles  locais.  Dando  continuidade,  o  Sr. 
Marcos Torres apresentou outros requerimentos proveniente dos delegados de Lavras da Mangabeira e 
do Sr. Gleson, respectivamente: 1. Solicitam da CAGECE a continuidade no projeto de abastecimento 
da comunidade Posto Volta em Lavras  da Mangabeira que foi iniciado e está parado, enquanto isso, a  
comunidade vem sofrendo com uma água imprópria para o consumo de um poço profundo; 2. Solicita  
a  medição da  vazão da  Fonte  do Aleixo  em Missão Velha,  para  verificar  a  possibilidade  de sua 
utilização como captação para o sistema de abastecimento de água do Sítio Pontal da Serra em Missão 
Velha, uma vez que a Fonte que abastece atualmente Pontal, reduziu sua vazão consideravelmente e a 
comunidade  enfrenta  problemas  de  abastecimento.  Logo  mais,  o  Sr.  Alberto  Medeiros  formou a 
Comissão que trabalhará o processo de renovação do Comitê do Salgado: 1. Paulo Klecius – Poder 
Municipal; 2.Maria de Fátima Alves - Usuários; 3. Francisco Furtado Guedes – Sociedade Civil e 4. 
Maria Welinadya Aleixo – Poder Estadual e Federal. Também se planejou o calendário de reuniões 
ordinárias  e  extraordinárias  do  Comitê  do  Salgado,  para  o  ano de  dois  mil  e  quinze:  1ª  reunião 
extraordinária para a posse dos novos membros do CSBH - dia doze de março em um dos municípios 
do CRAJUBAR; 2ª reunião extraordinária de eleição da nova diretoria e posse em Barbalha – dia 
vinte e seis de março; 1ª reunião ordinária em Milagres – dia dezesseis de abril; 2º reunião ordinária  
em Várzea Alegre – dia vinte e cinco de junho; 3ª reunião ordinária em Mauriti – dia dezessete de 
setembro e 4ª reunião ordinária em Lavras da Mangabeira – dia dez de dezembro. A data da primeira 
capacitação dos novos membros do Comitê do Salgado, ficou agendada para os dias quatorze e quinze 
de  maio  em Juazeiro  do  Norte-CE.  A Srª.  Daniele  Costa  –  técnica  da  COGERH, sugeriu  que  a 
capacitação tenha um estudo de caso, para evitar ficar os dois dias só sentado ouvindo teoria, que 
tenha algo prático para se observar. O Sr. Antônio de Pádua, solicitou que nas próximas capacitações 
se convide profissionais qualificados para ministrar as palestras.  A seguir,  o Sr. Batista falou que 
participará de uma palestra sobre produtor de água no ENCOB e que o nosso problema é a falta de 
água e não se discute isso, na verdade as discussões são voltadas para a irrigação, porém não se irriga 
sem água.  Dando  sequência  aos  pontos  de  pauta,  as  Senhoras  Maria  Dasdores  e  Daniele  Costa, 
fizeram  a  avaliação  dos  trabalhos  deste  Colegiado,  quando  os  delegados  puderam  manifestar, 
livremente, suas opiniões e percepções acerca da trajetória do Comitê ao longo dos últimos quatro 
anos. Para  tanto,  a  avaliação  seguiu  a  metodologia  participativa  com a  aplicação  da  ferramenta: 
Análise FOFA  (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). Cada item foi identificado com 
uma  tarjeta  de  cor  diferente,  obedecendo  à  sequência:  Fortalezas,  Oportunidades,  Fraquezas  e 
Ameaças. Cada delegado foi incentivado a expressar suas opiniões sobre a atuação do comitê e aos 
fatores e  processos externos  e internos que interferem nessa atuação.  As respostas  emitidas  pelos 
delegados revelam alguns aspectos importantes, que devem ser considerados como fatores que podem 
dinamizar, potencializar e, sobretudo, ampliar de forma qualificada a participação do comitê de bacia 
no processo de gestão da água. Destacou-se como fortaleza a atuação da Secretaria Executiva no apoio 

Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado – CSBH Salgado
Rua André Cartaxo, 454 – Centro – Crato – CE.
Fone: 88.3521-2492 / Fax: 3523-6302
e-mail: contato@csbhsalgado.com.br / csbhsalgado.com.br



ATA  DA  QUADRAGESÍMA  TERCEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SALGADO, REALIZADA NO DIA 
QUATORZE  DE  NOVEMBRO  DO  ANO  DE  DOIS  MIL  E  QUATORZE,  NO  HOTEL 
ENCOSTA DA SERRA EM CRATO – CE. 
às atividades do Comitê. Esse aspecto é bastante positivo ao indicar o reconhecimento dos trabalhos 
desenvolvidos pela COGERH na operacionalização das atividades do Comitê. Porém, houve críticas, 
que apontam para a necessidade de ampliar a transparência nas decisões relativas à bacia e às obras 
infraestruturais em curso. Indicam ainda, que os delegados ressentem-se quanto à pouca efetividade 
no encaminhamento das demandas e no papel diminuto na tomada de decisão de questões estratégicas 
da bacia. Outro aspecto que se destaca na avaliação diz respeito à necessidade de ampliar e melhorar a 
divulgação das ações do Comitê e do processo de capacitação, de forma que atinja a um maior número 
de pessoas. Vários delegados afirmaram sobre a importância de divulgar mais e em maior número de 
canais de comunicação as ações em curso, os temas em debate, as obras em execução. Outras questões 
na avaliação, apontam algumas direções a serem seguidas ou mesmo algumas mudanças de rotas e 
sentidos, de forma a que se execute, de forma eficiente e qualificada, uma boa gestão das águas, em 
interlocução com os atores locais, em respeito aos conhecimentos existentes, em consonância com a 
biodiversidade e a memória histórica da região. Em seguida, foi apresentado pela Sr. Claire Anne, um 
vídeo com uma mensagem sobre a Paz e o Sr. Alberto Medeiros sorteou um DVD do Grupo de 
Flautista doado pelo COBEC, entidade com assento no Colegiado, o ganhador foi o STTR de Várzea 
Alegre na pessoa da Srª. Menésia. Posteriormente, o Sr. Batista agradeceu o apoio obtido na condução 
da reunião e falou que foi um prazer. E sugeriu para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de 
visitar a propriedade do Sr. Zé Arthur em Nova Olinda, é interessante que faça, outra família que está 
em destaque é família do Bidim em Santana do Cariri, tem ainda o Sr. Antônio na Curitiba e Vilmar 
no Exú, pois são exemplo de pessoas que vivem na Chapada, agricultores vivendo do sustento da terra 
e  do  trabalho  oriundo  da  agricultura.  Desejou  boas  festas  a  todos  e  muita  força  e  coragem  ao 
Colegiado  para  muitas  novas  conquistas.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Vice-Presidente 
Francisco de Assis Batista encerrou a sessão e nós: Marcos Maciel Torres e  Damiana Alencar do 
Nascimento Ribeiro, lavramos a presente ata que após lida e aprovada será assinada por nós e todos os 
presentes abaixo relacionados: 
Francisco Maurício Barbosa___________________________________________________________
Damião Pereira de Sousa______________________________________________________________
Joaquim Cardoso da Silva_____________________________________________________________
Raimunda Martins de Sousa___________________________________________________________
Maria de Fátima Alves Lima___________________________________________________________
Serafim Rodrigues de Oliveira_________________________________________________________
Francinaldo Landim Costa____________________________________________________________
Francisco Alexandro Fabrício_________________________________________________________
Francisco Gleson dos Santos Moreira___________________________________________________
Erociano Furtado de Oliveira__________________________________________________________
Antônio Vidal da Silva_______________________________________________________________
Expedito Fernandes da Silva___________________________________________________________
José Carlos da Silva Santos____________________________________________________________
Francisco de Assis Batista_____________________________________________________________
Marcos Maciel Torres________________________________________________________________
Josielle Leite Clemente de Oliveira______________________________________________________
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Francisco Furtado Guedes_____________________________________________________________
Alan Robson Ricardo Alves___________________________________________________________
Menésia Simião dos Santos____________________________________________________________
José Jean de Sousa___________________________________________________________________
Renato Vidal de Queiroz______________________________________________________________
Paulo Klecius Botelho de Oliveira______________________________________________________
José Eraldo Oliveira Costa____________________________________________________________
Antônio de Pádua Soares de Sampaio____________________________________________________
Edinardo Linhares Garcia_____________________________________________________________
Jamilton José Pinto__________________________________________________________________
José Acácio de Moraes Lima___________________________________________________________
Maria Welinadya Aleixo Nelo_________________________________________________________
Nivaldo Soares de Almeida___________________________________________________________
Quitéria Cavalcante Pereira____________________________________________________________
Raimundo Rubis Bezerra______________________________________________________________
Maria de Fátima Leite Fernandes_______________________________________________________
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