
ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SALGADO, REALIZADA NO DIA 
DEZ  DE  DEZEMBRO  DO  ANO  DE  DOIS  MIL  E  QUINZE,  NA  CÂMARA  DE 
VEREADORES DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.  
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quinze minutos, na 
Câmara de Vereadores de Lavras da Mangabeira – CE, realizou-se a quadragésima sétima reunião 
ordinária  do  Comitê  da  Sub-bacia  Hidrográfica  do  Rio  Salgado  –  CSBH,  a  qual  contou  com a 
participação dos seguintes membros do CSBH Salgado: João Manoel de Sousa e Maria Vanda Edna 
Feitosa – AMINF; Marcelo Gutierres Wuerzius – CAGECE; Pedro Alcântara de Morais e Ana Maria 
Agostinho Lobo – Associação de Pequenos Agricultores do Sítio Sabiá; Maria Lúcia Ferreira Alves – 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento Rural dos Sítios Alto Alegre e Malhada Grande em 
Icó; José Joaquim Machado Neto – AFRUTILAM; José Martins Filho – ADICOL; Regivaldo Galdino 
da Silva – SISAR; Maria de Lourdes Lemos Soares Feitosa – ASIDESS; Francisco José Rocha – 
SINTRAF Cariri Leste;  Antônio Vidal da Silva – STTR de Brejo Santo; Adaísio dos Santos Cordeiro 
– STTR de Milagres; Joaquim França Bezerra e Cícero Ferreira Neto – Associação Joaquim Marinho; 
Weber Andrade de Girão e Silva e George Leandro Monte Barbosa– AQUASIS; Givaldo Gonçalves 
da Silveira – ACB; Raimundo Nonato Sátiro – SINTTROEC; Francisco das Chagas Gomes e Maria 
Aparecida Feliciano da Silva – Associação dos Moradores da Vila Fazendinha; Francisco Furtado 
Guedes e Maria de Fátima – FAECLAM; Vicente Matias dos Santos – FAMUCE; Michel Martins dos 
Santos  – STTR de Várzea  Alegre;  José Gean de Sousa – FAMUVA; Edjânio  Tavares  Lucena e 
Erociao Furtado Oliveira – Prefeitura de Brejo Santo; Renato Vidal de Queiroz – Prefeitura de Jati – 
CE; Fábio Paiva da Silva – Prefeitura de Aurora; Paulo Klecius Botelho de Oliveira – Prefeitura de 
Crato; Geraldo Costa de Lima – Prefeitura de Baixio; Paulo Sérgio Sales de Carvalho – Prefeitura de 
Lavras da Mangabeira; Marcos Maciel Torres – Prefeitura de Barbalha; Matias Alves Bezerra Neto – 
Prefeitura de Várzea Alegre; Kléber Correia de Sousa – EMATERCE; Cícero Dias e Lima – CRES; 
Fábio  Ricarte  Benífio  –  BNB  e  Daniel  Nonato  Filho  -  DNOCS.  Perfazendo  assim  o  quórum 
regimental  de  acordo  com  os  artigos  onze  e  doze  do  Regimento  Interno.  Foram  justificadas  e 
aprovadas as ausências dos seguintes membros: José Francisco Rodrigues – Associação Comunitária 
dos Produtores Agrícolas Antônio Neves; Wirlan Barros de Oliveira – Sítio Barreiras Fruticultura; 
Expedito Fernandes da Silva – Associação Comunitária do Santo Antônio do Sítio Espinheiro; José 
Wenistay Alves dos Santos – STTR de Abaiara; Luiz Amisterdan Alves de Oliveira – SRH; Maria 
Gabriel da Silva – STTR de Porteiras e Paulo Fernando Maier Souza – ICMBio. O Vice-Presidente do 
CSBH Salgado – Francisco Furtado Guedes, abriu a sessão e desejou boas vindas aos presentes. Logo 
após, foi a vez do Presidente do CSBH – Marcos Maciel Torres, se pronunciar. Nesse momento, o 
Prefeito de Lavras da Mangabeira – Gustavo Augusto Lima Bisneto, expôs sua alegria em receber a 
reunião do Colegiado e saudou os participantes. A seguir, o Secretário do CSBH Salgado – Weber 
Girão, fez a leitura da pauta a ser seguida na reunião e das respostas de alguns dos requerimentos 
encaminhados  para  os  órgãos  competentes  conforme as  demandas deste  Colegiado.  O Sr.  Kléber 
Correira  de  Souza,  apresentou  um  requerimento  em  que  solicita  um  estudo  geofísico  da  bacia 
sedimentar do município de Lavras da Mangabeira-CE, em particular aos indicadores do Riacho do 
Meio detentor de fortes indícios da existência de aquífero e água subterrânea. Dando continuidade, o 
Sr.  Weber  apresentou o ofício da Prefeitura  de Brejo Santo,  o qual  indica o Sr.  Edjânio Tavares 
Lucena,  como representante  daquele  órgão perante  o Comitê  de  Bacia  do Salgado,  como titular, 
substituindo a Srª. Francisca Fabiana Moura Novais. Foram colocadas em votação a aprovação das 
duas últimas atas das reuniões ordinárias e a minuta do regimento interno da Comissão Gestora da 
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Fonte Batateira, os quais foram aprovados por unanimidade. A seguir, o técnico do núcleo operacional 
da COGERH – Otacílio Neto, apresentou o Plano de Convivência com a Seca e a situação atual dos 
reservatórios da Bacia do Salgado, os quais encontram-se com apenas quatorze vírgula setenta e oito 
por cento de sua capacidade total. Informou que ações como carro pipa, construção de adutoras de 
montagem  rápida  e  perfuração  de  novos  poços  profundos,  estão  sendo  realizadas  em  todos  os 
municípios em situação de urgência no abastecimento humano e apresentou os eixos e atuação das 
ações  emergenciais  e estruturantes.  Informou ainda que a construção da adutora do município de 
Cedro-CE, foi iniciada no final do mês de novembro do corrente ano. A coordenadora do núcleo de 
gestão da COGERH – Daniele Costa, apresentou o sistema integrado dos recursos hídricos no Ceará e 
uma síntese dos trabalhos realizados pela Companhia nas comissões gestoras da Bacia do Salgado, 
informando ainda sobre aquelas que foram renovadas e as que estão com mandato vencido. Informou 
que as comissões gestoras formadas pelo DNOCs nos açudes: Manoel Balbino, Thomaz Osterne e 
Lima Campos estão com mandatos vencidos, assim como a comissão gestora da Fonte do Céu. A 
sugestão do Sr. Daniel do DNOCS, foi de que a COGERH possa renovar e revitalizar as comissões 
gestoras com mandatos vencidos, tendo em vista que o DNOCs não as renovou e nem acompanhou o 
trabalho que deveria ser desempenhada por elas, desde que foram criações no ano de dois mil e seis,  
como rege a legislação. E a plenária concordou em renovar as quatro comissões gestoras. Logo após, 
o Sr. Weber apresentou o plano de ação nacional  para conservação do Soldadinho do Araripe no 
período de dois mil e dezesseis a dois mil e vinte. Apresentou dez dentre outras ações que o plano 
abrange,  porém escolheu apenas  dez por está  mais diretamente  ligada ao CSBH. E propôs que o 
planejamento  do  Comitê  do  Salgado,  contemple  tais  ações  e  que  seja  realizado  por  microbacia. 
Posteriormente,  foi  elaborado  o  calendário  de  reuniões  ordinárias  e  agendada  uma  reunião 
extraordinária para o ano de dois mil e dezesseis: dia vinte e oito de janeiro, no município de Crato, 
décima  oitava  reunião  extraordinária,  para  elaboração  do  planejamento  das  ações  do  Comitê  de 
Salgado; dia trinta e um de março será a quadragésima oitava reunião ordinária,  no município de 
Brejo Santo; a quadragésima nona reunião ordinária acontecerá no dia dezesseis de junho em Baixio; 
no dia quinze de setembro no município de Jardim será realizada a quinquagésima reunião ordinária e 
no dia quinze de dezembro acontecerá no município de Caririaçu, a quinquagésima primeira reunião 
ordinária. O Sr. Marcos Torres, informou que estará participando no dia onze de dezembro da reunião 
do Fórum Estadual dos Comitês de Bacia e irá apresentar o calendário que fora elaborado, para evitar 
que as reuniões do citado Fórum coincida com as do CSBH Salgado e sugeriu que a capacitação deste 
colegiado no ano de dois mil e dezesseis, possam ser a participação de todos os membros em uma das 
reuniões do Fórum. A sugestão foi aceita pelos presentes. Os senhores: João Manoel da AMINF e o 
Marcelo  Gutierres  da CAGECE, informaram que no dia  oito  de  dezembro do ano em curso,  foi 
realizada no distrito de Iara, uma reunião com a participação da COGERH, CAGECE e a população 
do distrito de Iara no município de Barro-CE. O objetivo da reunião foi apresentar pela CAGECE a 
proposta de se usar a água do açude de Iara para o abastecimento daquela população, tendo em vista o 
baixo volume de água do açude Prazeres, que abastece atualmente aquele distrito e tem dificultado a 
chegada da água na captação da Companhia. Após várias discussões, a população concordou com a 
proposta, porém com a seguinte observação: que seja realizado uma análise de metais pesados na água 
do açude Iara, para se ter certeza que a mesma poderá ser utilizada para o consumo humano e ainda 
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que  seja  fechada  a  válvula  do  açude  Prazeres.  Porém,  para  fechar  essa  válvula,  é  necessário  a 
aprovação do Comitê de Bacia do Salgado, o qual decidiu a vazão média máxima para o reservatório 
operar no segundo semestre do corrente ano. O assunto foi bem discutido e ficou decidido que o 
CSBH Salgado, somente irá opinar, após a apresentação de um estudo aprofundado do impacto que a 
válvula  fechada,  irá  causar  aos  irrigantes  daquele  vale  perenizado.  Argumentando,  o  Sr.  Marcelo 
Gutierres, esclareceu a existência de irrigantes ao longo do vale, porém, nenhum conta com a outorga 
de direito de uso dos recursos hídricos. Continuando, foi distribuído entre os membros o questionário 
avaliativo  das  reuniões  dos  Comitês  de  Bacias  e  das  ações  da  COGERH.  Todos  os  presentes 
responderam e devolveram a secretaria executiva. Nesse momento, informes e agradecimentos foram 
feitos  por  alguns  dos  membros  do  CSBH  Salgado.  Foram  apresentados  também  os  seguintes 
requerimentos: 1. Michel Martins dos Santos do STTR de Várzea Alegre - solicita da SEMACE a 
fiscalização aos lavas jatos nos vinte e três municípios que compõe a bacia do salgado, pois nestes, 
estão  sendo  utilizados  a  água  destinada  para  o  consumo  humano,  tendo  em vista  a  escassez  de 
recursos hídricos em toda a região Nordeste; 2. Francisco Furtado Guedes – FAECLAM, solicita o 
transporte para sua participação no evento que acontece anualmente em Quixadá com os profetas da 
chuva; 3. Delegados de Lavras da Mangabeira, solicitam ao governo estadual a ampliação da energia 
monofásica para trifásica e medidores dupla tarifa para atender os agricultores irrigantes na região do 
Riacho do Rosário e demais regiões do município de Lavras da Mangabeira-CE e 4. José Gean de 
Sousa – FAMUVA, requer da CAGECE, um posicionamento a respeito do andamento da construção 
da Estação de Tratamento de resíduos do abastecimento de Várzea Alegre-CE. Finalizando o evento, a 
Srª.:  Maria  Dasdores  – técnica  do núcleo  de  gestão  da  COGERH – conduziu  a  confraternização 
natalina que foi intitulada: confraternização das águas, com trocas de presentes de alimentos orgânicos 
e ou artesanatos produzidos nos municípios e ou microbacias dos delegados que os representam. Nada 
mais  havendo a  ser  tratado,  o  Presidente  Marcos  Maciel  Torres  encerrou a  sessão  e  nós:  Weber 
Andrade de Girão e Silva 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: 
João Manoel de Sousa________________________________________________________________
Maria Vanda Edna Feitosa____________________________________________________________
Marcelo Gutierres Wuerzius___________________________________________________________
Pedro Alcântara de Morais____________________________________________________________
Maria Lúcia Ferreira Alves____________________________________________________________
José Joaquim Machado Neto___________________________________________________________
José Martins Filho___________________________________________________________________
Regivaldo Galdino da Silva____________________________________________________________
Maria de Lourdes Lemos Soares Feitosa_________________________________________________
Francisco José Rocha________________________________________________________________
Antônio Vidal da Silva_______________________________________________________________
Adaísio dos Santos Cordeiro___________________________________________________________
Joaquim França Bezerra______________________________________________________________
Cícero Ferreira Neto_________________________________________________________________
Weber Andrade de Girão e Silva________________________________________________________

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  QUADRAGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO 
COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SALGADO, REALIZADA NO DIA 
DEZ  DE  DEZEMBRO  DO  ANO  DE  DOIS  MIL  E  QUINZE,  NA  CÂMARA  DE 
VEREADORES DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.  
Givaldo Gonçalves da Silveira_________________________________________________________
Raimundo Nonato Sátiro______________________________________________________________
Maria Aparecida Feliciano da Silva_____________________________________________________
Francisco das Chagas Gomes__________________________________________________________
Francisco Furtado Guedes_____________________________________________________________
Vicente Matias dos Santos____________________________________________________________
Michel Martins dos Santos____________________________________________________________
José Gean de Sousa__________________________________________________________________
Edjânio Tavares Lucena______________________________________________________________
Erociano Furtado Oliveira_____________________________________________________________
Renato Vidal de Queiroz______________________________________________________________
Fábio Paiva da Silva_________________________________________________________________
Paulo Klecius Botelho de Oliveira______________________________________________________
Geraldo Costa de Lima_______________________________________________________________
Paulo Sérgio Sales de Carvalho________________________________________________________
Marcos Maciel Torres________________________________________________________________
Matias Alves Bezerra Neto____________________________________________________________
Kléber Correia de Sousa______________________________________________________________
Cícero Dias e Lima__________________________________________________________________
Fábio Ricarte Benício________________________________________________________________
Daniel Nonato Filho (DNOCS) ________________________________________________________
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