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Às nove horas do dia dezesseis do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, no Auditório Geralda 
dos Santos da Secretaria Municipal de Educação – Baixio – CE, foi realizada a quadragésima nona 
Reunião Ordinária do Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado – CSBH e contou com a 
participação dos membros do CSBH Salgado: João Manoel de Sousa – AMINF; Marcelo Gutierres 
Wuerzius e Expedito Galba Batista(CAGECE): Joaquim Cardoso da Silva – Associação Comunitária 
Santo Antônio do Sítio Espinheiro; José Francisco Rodrigues – Associação Comunitária dos 
Produtores Agrícolas Antônio Neves Sitio Baixa Grande; Pedro Alcântara de Morais e Ana Maria 
Agostinho Lobo – Associação de Pequenos Agricultores do Sítio Sabiá ; Margarida Maria Gonçalves 
– Associação dos Moradores e Agricultores do Sítio Espinhaço; Maria Lúcia Ferreira Alves e 
Raimundo Nonato Almeida dos Santos – Associação Comunitária para o Desenvolvimento Rural dos 
Sítios Alto Alegre Malhada Grande   de Icó; Francinaldo Landim Costa e José Joaquim Machado Neto  
- Associação Integrada Dos Fruticultores de Lavras Da Mangabeira;  João do Carmo Parnaíba – 
ADICOL; Associação do Distrito de Irrigação – Icó : João Lemos Soares – ASIDESS Várzea Alegre; 
Pedro Evagelista – SINTRAF Cariri Leste; Adaísio dos Santos Cordeiro Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Milagres: Cicero  Ferreira Neto – Associação Joaquim Marinho – Cachoeira -Aurora; 
Weber Andrade de Girão e Silva – Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquático 
AQUASIS;  Maria Aparecida Feliciano da Silva – Associação dos Moradores da Vila Fazendinha; 
Francisco Furtado Guedes – Federação das Associações E Entidades Comunitárias FAECLAM;  Alan 
Robson Ricardo Alves – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Icó; Vicente Matias dos Santos – 
FAMUCE;  Erociano Furtado Oliveira – Prefeitura de Brejo Santo;  Renato Vidal de Queiroz – 
Prefeitura Municipal de Jati; Fábio Paiva da Silva – Prefeitura Aurora; João Brito Lima – Prefeitura de 
Cedro-CE; Paulo Klecius Botelho de Oliveira – Prefeitura de Crato;  Valdesio Joaquim Dantas e 
Geraldo Costa Lima – Prefeitura de Baixio; Edinardo Linhares Garcia – Prefeitura Lavras da 
Mangabeira;  Marcos Maciel Torres – Prefeitura de Barbalha; André Fiúza de Menezes e Matias 
Alves Bezerra Netos – Prefeitura De Várzea Alegre; Cícero Dias e Lima – CRES; Luiz Amisterdan 
Alves de Oliveira – SRH, Raimundo Alves Cândido SEMACE. Perfazendo assim o quórum 
regimental de acordo com os artigos onze e doze do Regimento Interno.  
 
 
1. A sessão teve inicio com a composição da mesa,  com o  Presidente do Comitê, sr. Marcos 
Maciel Torres, o Vice presidente sr. Francisco Furtado Guedes, a Prefeita de Baixio sra.  Laura 
Cristina, o representante da SRH sr. Amsterdã, o  Gerente Regional da Bacia do Salgado sr. Alberto 
Medeiros  e o  representante do Fórum de Comitês sr Mazinho Oliveira. Inicialmente foi passada a 
palavra ao Presidente do CSBH Salgado, sr. Marcos Torres, que desejou a todos um bom dia de 
trabalho, reconheceu que este ano é critico, mas que todos tem capacidade e competência para discutir 
e buscar melhores alternativas para passar pela crise hídrica que o estado vem passando e agradeceu a 
participantes de todos. Na sequencia a prefeita de Baixio deu bom dia a todos e saudou a mesa na 
pessoa do presidente do comitê Marcos Torres. Desejou bom trabalho da todos e que todos possam 
encontrar alternativas para enfrenta a situação hídrica na Bacia do Salgado. Destacou ainda a presença 
do representante da SRH e que Baixio é município pequeno mas que tem muita disposição para 
discutir problemas que o Semiárido enfrenta. Saudou também o gerente regional da Cogerh Alberto 
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Medeiros e representante do Fórum de Comitês Mazinho Oliveira. Destacou que todos sabem como 
todos tem sofrido com a estiagem e sabe que não é tarefa fácil discutir a escassez, mas todos tem que 
conviver com o Semiárido, e  é o que está acontecendo nesse encontro, todos tendo o cuidado com 
Semiárido e o município de Baixio está a disposição de todos para ter cuidado com a água, com a 
bacia e tudo que for pertinente a esse assunto. Agradeceu a presença e todos e desejo bom trabalho a 
todos. O representante da SRH sr. Amsterdã, cumprimentou a mesa na pessoa do sr. Mazinho, 
lembrando que ele milita a muito tempo nos recursos hídricos, tendo atuado na bacia do Curu que foi 
a primeira bacia hidrográfica formada no estado do Ceará, na década de noventa. Isso mostra que 
formação de bacia hidrográfica no Ceará tem historia. Destacou que o Ceará está seco há cinco, de 
acordo com o balanço da Funceme, onde não teve aporte nos reservatórios, o que significa capacidade 
bem abaixo da média, algo em torno de 12% (doze porcento) da capacidade hídrica, onde só há água 
no Orós e Castanhão. É uma situação muito preocupante. O momento é de economia de água para a 
gente poder chegar o próximo ano. Noventa e dois porcentos dos municípios do Ceará estão dentro do 
Semiárido, o que preocupa. Desejou bom trabalho e que se avance na gestão participativa dos recursos 
hídricos. Sr. Mazinho agradeceu a Deus a presença de todos e deu bom dia a todos, membros do 
comitê, representantes da sociedade civil, usuários, gestores públicos, representantes eleitos. 
Convocou a todos ficarem de pé e bater palmas para todos os presentes e apos cumprimentou toda a 
mesa nominalmente. Lembrou que trabalha com recursos hídricos desde 1968, na Radio Cajazeiras, 
mora num região a quase quarenta anos e nunca viu tão seco,  sem água e com baixa qualidade. 
Cumprimentou mais uma vez a todos e desejou bom trabalho. O sr Guedes cumprimentou a todos, 
destacando a participação dos 23 municípios que integram a bacia do Salgado. Destacou o resultado 
do trabalho do Comitê na gestão das águas. Parabenizou a prefeita por está presente na reunião do 
Comitê. Falou que na sequencia será apresentado um vídeo sobre o Comitê do Salgado. Presidente do 
Comitê agradeceu a presença dos convidados e desfez a mesa de abertura. Convidou o secretario do 
comitê sr. Weber para se juntar a diretoria do Comitê e ajudar a conduzir  a reunião. Foi exibido o 
vídeo resumido do Comitê do Salgado. Apos a exibição do vídeo, sr. Guedes retomou a programação 
da reunião com o ponto de pauta de uma proposta de capacitação para os membros do Comitê sobre 
educação ambiental, a ser apresentado  pela sra. Naimar Barrozo, que deverá fechar data para a 
realização do curso de capacitação. Sra. Naimar Barrozo destacou estava representando um consorcio 
de empresa contratado pela Secretaria de Meio Ambiente/Sema, para realizar nos territórios de três 
bacias hidrográficas do estado do Ceará um programa de educação ambiental com foco na qualidade 
da água. As bacias contempladas são bacias do Salgado, Metropolitana e Acaraú. Vão ser ministrados 
dois tipos de cursos: uma para Comitê de bacia hidrográfica e outro para Comissão Gestora de sistema 
hídrico isolado. Cada curso terá 12 horas/aulas. No curso para Comitê de bacia serão oito horas para 
aulas teóricas e quatro horas para aula praticas. Para definir um politica pública de educação ambiental 
voltada para qualidade da água. No curso para Comissões Gestoras serão oito horas para aulas teóricas 
e as quatro horas para aula praticas, que consiste em visita, que pode ser ao sistema hídrico da região, 
como também para práticas sustentáveis. Será um curso por bacia hidrográfica, já para as Comissões 
Gestoras da bacia do Saldado estão previstos 10 (dez) cursos. Pediu para referendar a data do curso 
para o comitê do Salgado para o dia 10 e 11 de agosto. O local de realização será no Crajubar, ou 
Juazeiro ou Crato. A empresa vai disponibilizar transporte e hotel para os membros do Comitê. 
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Plenária aprovou capacitação na data de 10 e 11 de agosto, na cidade de Crato ou Juazeiro. Na 
sequencia foi colocado para apreciação da plenária a Ata da última reunião do Comitê, a 48ª Reunião 
do Comitê da bacia do Salgado, que foi enviada para todos os delegado e delegadas através de e-mail. 
Guedes perguntou se alguém tinha alguma observação a fazer sobre a Ata e perguntou se todos estão 
de acordo com a Ata. Não tendo nenhuma alteração, a Ata foi aprovada. Foi registrada uma abstenção 
devido ausência na reunião passada. Na sequencia houve a votação para os parâmetros de alocação 
dos reservatórios da sub-bacia do Salgado, referente ao segundo semestre de 2016, apresentação a 
cargo da COGERH, gerencia regional do Crato, sob a responsabilidade do gerente Alberto Medeiros. 
Alberto Medeiros explanou a proposta técnica, que levou em consideração as analises da FUNCEME 
sobre a quadra invernosa, que diz que no próximo ano pode ser bom ou pode ser abaixo da média, 
assim foram feitas simulações semelhantes ao do ano passado. Foram feitas simulações como se no 
próximo ano se tenha inverno abaixo da média. Nos reservatórios que são para abastecimento humano 
foram feitas previsões parcimoniosas. A COGERH lançou campanha de uso consciente da água, já 
vem trabalhando, em parceria com a CAGEGE, os municípios de Granjeiro, Cedro e Ipaumirim. Em 
Caririaçu esse projeto é trabalhado há quase três anos. Mostrou a situação hídrica do Ceará, que está 
com doze virgula zero três por cento de toda a sua capacidade, com concentração nos açudes Orós e 
Castanhão. Destacou que a bacia do Salgado está numa situação difícil. Apresentou como a quadra 
invernosa se comportou esse ano.  Destacou a situação do açude Rosário (abastecimento humano), 
bem como do açude  Thomaz Osterne (fechado desde janeiro),  também do açude Manoel Balbino (só 
abastecimento humano de Caririaçu), açude Atalho (impossível de operar devido obra do rio São 
Francisco), açude Cachoeira (adutora sendo construída), açude Gomes (exclusivo para irrigação), 
açude Jenipapeiro II (situação critica), açude Junco (uso com racionamento), açude Lima Campos 
(será tratado a parte), açude Prazeres (não está abastecendo a comunidade), açude Quixabinha 
(exclusivo para irrigação), açude São Domingos (inoperante), açude Tatajuba e açude Ubaldinho. 
Depois apresentou as propostas de vazão para todos os reservatórios, com cenários considerando 
consumo humano e outras demandas. Para o açude Lima Campos foi exposto duas propostas. Mas 
destacou que o açude tem limitações, e a comunidade já solicitou liberação de Orós para Lima 
Campos, que só será decidido no mês de julho, destacou que a situação é muito critica hoje, com água 
com baixa qualidade, devido assoreamento, gado e outros motivos. Hoje vão decidir qual parâmetro 
será liberado, a alocação das águas do Lima Campos será em Ico, em cima dessa decisão de parâmetro 
de hoje, deliberado nesse Comitê. O sr.  Mazinho destacou que hoje a COGERH está trazendo 
informações técnicas para Comitê deliberar sobre os parâmetros, e que é preciso deixar emoções de 
lado e considerar informações técnicas, decidir com consciência. Representante da regional de saúde 
de Ico e Crato destacou a situação da população de Ico com a escassez da água.  Alberto retomou a 
situação do Lima Campos. Um membro do Comitê defendeu só liberar água para Fortaleza se liberar 
água para Lima Campos. Sr. Pedro falou sobre açude Sabiá. Guedes fez encaminhamento por questão 
de ordem, solicitando o fechamento da fala do Alberto, transposição da água do Orós para Lima 
Campos, com propostas sensatas, para poder dar andamento aos trabalhos. Alberto propôs que 
comissão de microbacias se reunisse e decidisse a situação do Lima Campos, destacando que é 
necessário a decisão do Comitê, com homologação do promotor que acompanha a situação. Alberto 
divulgou novos contatos da COGERH, via operadoras Tim e Oi, destacando que membros do Comitê 
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podem ligar à cobrar, que técnicos da gestão da COGERH retornam a ligação. Guedes fez leitura da 
homenagem ao sr. Antonio Aldemar Oliveira, conhecido como Mazinho, técnico de assistência 
agrícola da EMATERCE e membro  da bacia do Curu e do Fórum dos Comitês de bacias. Mazinho 
agradeceu a homenagem, resgatou sua história e a historia da formação do primeiro Comitê de bacia 
do Ceará. Falou ainda sobre o ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias, quem participará 
do próximo encontro em Salvador,  representando o Ceará. Falou-se da importância da participação de 
representantes do legislativo nas discussões dos Comitês de bacia. Destacou que a imprensa deveria 
está presente, documentando a gestão dos recursos hídricos feita por Comitês legalizados e frisou que 
o que for decidido pelo Comitê tem que ser cumprido. Na sequencia Guedes dividiu grupos das 
microbacias. Microbacia1 – Mauriti, Brejo Santo, Porteiras, Jati e Penaforte. Microbacia2 – Barro, 
Aurora, Milagres, Abaiara e Missão Velha; Microbacia3 - Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, 
Caririaçu e Jardim; Microbacia4 - Umari, Baixio, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira e Ico; 
Microbacia5 – Cedro, Várzea Alegre e Granjeiro. Recondução dos trabalhos com apresentação das 
decisões das microbacias. Microbacia1 considerou avaliação da COGERH e decidiu liberar o 
levantamento de vazão  da COGERH, liberar água do Gomes até Quixabinha, a reunião lá será no dia 
22 reunião, com limite máximo 10 l/s para Gomes e 15 l/s para Quixabinha. Microbacia2 – para o 
açude Prazeres manter liberação de 50 lt/s  e para o açude Cachoeira  fica até 60 l/s. Microbacia3 – 
com relação a alocação,  a comissão concordou com a proposta da secretaria executiva da COGERH, 
para os açudes Manoel Balbino e Thomas Osterne, questionou  quem é operador do sistema sitio 
Sabiá, no município de Juazeiro do Norte e sugeriu que   haja um ordenamento do uso dos recursos 
hídricos, pois há excesso de construção de cacimbas. Pediu para verificar 05 outorga no sitio 
Sabia/Gavião em Juazeiro do Norte. Na comunidade Brejo Seco, também em Juazeiro do Norte, 
verificar sistema de abastecimento da CAGECE. Sugeriu que a capacitação da Sema, em agosto, 
incluísse parte pratica com visita na barragem Sitio Sabia,  – Plenária apreciou e aprovou  as 
apresentações das microbacia 1, 2 e 3.  Microbacia4 – delegado Ednaldo relatou que, com relação ao 
açude Rosário, os representantes da microbacia decidiram pela máxima vazão, de 150 l\s, e a 
Comissão Gestora vai decidir as vazões para as comunidades Lavras da Mangabeira e Quitaiús. Com 
relação a Lima Campos  fica entre 114 l\s  ate 182 l\s, vai seguir as informações técnicas. Jenipapeiro 
II não tem o que fazer. Encaminhamentos da microbacia 4: que o Comitê garanta transporte  para seus 
membros ir para Reunião dos Vales, em Limoeiro do Norte em julho. Enviar resolução ao exército 
para que seja transferindo a retirada de água através de carro pipa do acude Lima Campos para o 
acude Orós. Que seja reduzida a oferta de água das torneiras da população de Fortaleza e região que 
consumem água de Orós e Castanhão. Que o trajeto das Águas da Transposição do Rio Francisco seja 
garantida a passagem na sede da cidade de Lavras da Mangabeira. Alberto ressaltou que o projeto 
prever que a água do São Francisco vai passar pelo Rio Salgado e Rio Jaguaribe,  hoje o projeto prevê 
trecho que  sai  da Paraíba e deságua em Aurora e Lavras da Mangabeira, mas ainda não foi licitado. 
Existe demanda do Comitê  pedindo visita a obra de transposição do Rio São Francisco,  mas ainda 
não tem previsão de data, pois não tem financiamento para despesas. A plenária aprovou 
encaminhamentos da Microbacia 4.  Microbacia 5 – Para o acude Olho D’água a proposta é de 60 l\s, 
sendo 30 l\s para CAGECE, 30 l\s para irrigante de Várzea Alegre. Para o açude Junco, em Granjeiro, 
fica o que já está sendo operacionalizado de 4 l\s . Em Cedro para o açude Ubaldinho foi aprovado  de 
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150 l\s,  porem com ressalva de  COGERH apresentar proposta de galão na reunião de alocação no 
acude Ubaldinho. Plenária aprovou encaminhados da microbacia 5. Aparte da microbacia 3, que a 
COGERH identifique o gestor do sistema na comunidade para que o Comitê encaminhe oficio 
solicitando o reparo ou adequação do sistema. Justificativas e comunicados de substituição de 
membros. Secretario weber leu justificativas e comunicados de substituição de membros: afastamento 
do sr Francisco José da Rocha, representante do SINTRAF de Brejo Santo, substituído por Pedro 
Evangelista.  Justificativa de ausência de Raimundo Nonato do Sindicato, por motivo de saúde, 
cirurgia marcada para dia seguinte. Aprovada justificativa de ausência dos representantes da Urca e do  
SINTROEC. Substituição de entidade com assento do Comitê, por motivo de numero de faltas nas 
reuniões do Comitê:  Câmara Municipal de Barro já tinha quatro faltas, hoje faltou também, pois 
tiveram presentes, mas já saíram e não assinaram a frequência. O regimento fala de três faltas 
intercaladas para substituição. Hoje poderia ser a defesa, mas representantes não ficaram para 
justificar. Plenária aprovou chamar  a instituição suplente, que e Prefeitura Municipal de Barro. 
Leitura de instituições com faltas: SEMACE tem duas faltas, Federação de Várzea Alegre tem duas 
faltas; Comunidade Antônio Neves tem duas faltas, Prefeitura de Baixio tem duas faltas. Prefeitura de 
Várzea Alegre tem dua faltas, Associação de Cedro tem duas faltas, EMATERCE tem duas faltas. 
Secretario Weber agradeceu a participação de todos e convidou a todos  para o almoço. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Presidente Marcos Maciel Torres encerrou a sessão e nós: Weber 
Andrade de Girão e Maria Pia Barreto, lavramos a presente ata que após lida e aprovada será 
assinada por nós e todos os presentes abaixo relacionados:  
 João Manoel de Sousa_______________________________________________________________ 
Marcelo Gutierres Wuerzius___________________________________________________________ 
Expedito Galba Batista___________________________________________________________ 
Joaquim Cardoso da Silva ____________________________________________________________ 
José Francisco Rodrigues  __________________________________________________________ 
Pedro Alcântara de Morais____________________________________________________________ 
Ana Maria Agostinho Lobo____________________________________________________________ 
Margarida Maria Gonçalves _______________________________________________________ 
Maria Lúcia Ferreira Alves __________________________________________________________ 
Raimundo Nonato Almeida dos Santos  _________________________________________________ 
Francinaldo Landim Costa____________________________________________________________ 
José Joaquim Machado Neto________________________________________________________  
João do Carmo Parnaíba___________________________________________________________ 
João Lemos Soares______________________________________________________________  
Pedro Evagelista____________________________________________________________________  
Adaísio dos Santos Cordeiro___________________________________________________________ 
Cicero  Ferreira Neto_________________________________________________________________ 
Weber Andrade de Girão e Silva___________________________________________________ 
Maria Aparecida Feliciano da Silva____________________________________________________ 
Francisco Furtado Guedes _________________________________________________________ 
Alan Robson Ricardo Alves ___________________________________________________________ 
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Vicente Matias dos Santos______________________________________________________ 
Erociano Furtado Oliveira ________________________________________________________ 
Renato Vidal de Queiroz__________________________________________________________ 
Fábio Paiva da Silva _______________________________________________________________ 
João Brito Lima_________________________________________________________________ 
Paulo Klecius Botelho de Oliveira______________________________________________________  
Valdesio Joaquim Dantas_______________________________________________________ 
Geraldo Costa Lima___________________________________________________________ 
Edinardo Linhares Garcia _________________________________________________________  
Marcos Maciel Torres _______________________________________________________________ 
André Fiúza de Menezes________________________________________________________  
Matias Alves Bezerra Netos_______________________________________________________ 
Cícero Dias e Lima________________________________________________________________ 
Luiz Amisterdan Alves de Oliveira _____________________________________________________ 
Raimundo Alves Cândido SEMACE ____________________________________________________
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