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Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2020 às 09:00h, estiveram reunidos virtualmente 

através da plataforma Cisco Webex, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da 

Ibiapaba, que assinam a presente ata. Ao todo estavam presentes 20 (vinte) instituições do 

colegiado, representando 66,66% do CBHSI e 23 (vinte e três) membros entre titulares e 

suplentes. Convidados 2 (dois), o Sr. Ari Nunes, Secretário de Meio Ambiente e Turismo de 

Tianguá – SEMATUR e o Sr. Francisco Teobaldo Gonçalves Marques, secretário adjunto do 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Sertões de Crateús e Conselheiro Independente dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas do Ceará no Conselho de Administração da Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos (COGERH) e 5 (cinco) técnicos da COGERH ao todo 30 (trinta) 

participantes. Foi registrada a ausência dos membros: Associação Beneficente Antônio Augusto 

Correia do Sitio Cachoeira do Sul, Associação Comunitária do Sítio Salgado I, Ordem dos 

Advogados do Brasil – Subseção da Serra da Ibiapaba, Prefeitura Municipal de São 

Benedito, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, Empresa de 

Assistência Técnica de Extensão Rural do Ceará – EMATERCE, Associação dos 

Remanescentes de Quilombolas do Sitio Carnaúba II, Associação Comunitária do Sítio 

Inharé, Reijers Produção de Rosas e Reijers Agrofloricultura LTDA - desligamento. 

Contemplando a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 11ª Reunião Extraordinária; 2) 

“Conhecendo meu Comitê” - SEMA 3) Apresentar e aprovar Proposta de Atividades do CBHSI a 

serem realizadas com o recurso do Procomitê – Resolução 03/2020 CBHSI; 4) Câmara Técnica 

de Meio Ambiente – Fiscalizações nas margens do açude Jaburu I e demanda sobre os incêndios 

na bacia; 5) Capacitação 2020, EAD pela plataforma da ANA para os membros do colegiado; 6) 

Informes: - Reunião Procomitês dia 14.09; - 12ª Reunião Diretoria Provisória do CBH Parnaíba 

02.10; - Seminários Regionais Pacto pelo Saneamento Básico, dia 06.10; - Participação 

Conselheiro Teobaldo Marques; 7) Deliberações, encaminhamentos e encerramento. A abertura 

da reunião foi realizada pelo presidente do CBHSI, Pedro Florindo com as boas-vindas aos 

presentes, repasse da pauta e da ata da 11ª Reunião Extraordinária que sem nenhuma ressalva é 

aprovada pelos membros. Seguindo a pauta, a técnica Edna Nascimento faz a chamada das 

instituições/membros confirmando o quórum da reunião, e logo em seguida Pedro convida a 

representante da SEMA e gestora da APA da Bica do Ipu, Tatianna Angelo, para realizar a 
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apresentação “Conhecendo Meu Comitê”, projeto esse que vem sendo desenvolvido no corrente 

ano pelas instituições que compõem o colegiado. No entanto, por questões técnicas a 

apresentação da mesma não foi possível, permanecendo como ponto de pauta para próxima 

reunião do comitê. Dando continuidade, Pedro Florindo fez uma breve síntese sobre a destinação 

de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – 

PROCOMITÊS, de incentivo financeiro da Agência Nacional de Águas - ANA. Relatou que o 

recurso chegou através da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), sendo destinado R$ 83.000.00 

(oitenta e três mil reais) para financiamento de atividades do CBHSI. Explicou que o recurso 

será gerido pela SRH e COGERH e a execução obedecerá a disposições legais vigentes para 

contratação de serviços e compras. O mesmo repassou sobre as atividades desenvolvidas pelo 

comitê anualmente para o alcance das metas e certificação destas e posteriormente serem 

contemplados com o recurso, onde o uso deste recurso será proposto pelos membros do 

colegiado. Afirmou que os comitês terão o prazo até o dia 30 de novembro para enviar a 

aprovação da proposta das atividades que serão realizadas pelos comitês. Pedro comunica que a 

pré-proposta de atividades do CBHSI foi elaborada em uma reunião com os membros da 

diretoria e os membros do grupo de acompanhamento, grupo esse que foi formado pelos 

membros do comitê na 28° reunião ordinária. Ainda segundo ele o objetivo é que essa proposta 

seja apresentada, discutida e aprovada na presente reunião e em seguida enviada a SRH que será 

a responsável legal dos processos administrativos dos gastos. O presidente aproveita e convida 

Carlos Campelo, conhecido por Calila, da Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos – 

COGERH/SRH que está à frente desse processo junto com a SRH e ANA para fazer suas 

contribuições sobre o programa. Carlos Campelo complementa que, os procedimentos estão de 

acordo com a fala de Pedro, apenas esclarece que o valor da parcela de cada ano é por volta de 

R$ 41 e poucos mil reais, mas nesse ano os comitês estarão recebendo duas parcelas juntas por 

isso o valor total de R$ 83.000.00 (oitenta e três mil reais) mencionados por Pedro e de acordo 

com o programa é a entidade gestora do estado que faz o gerenciamento financeiro atendendo 

todos os processos burocráticos necessários, com isso os valores são transferidos para o 

orçamento do estado, no caso a SRH. Carlos Campelo também reforça que, as atividades 

propostas pelos comitês têm que atender a duas resoluções da ANA que propõem que o uso desse 

recurso seja direcionado ao funcionamento dos comitês, aos instrumentos de gestão, as 

capacitações dos membros e comunicação social, assim espera que o recurso atenda tanto as 

expectativas dos comitês como as propostas da ANA. Campelo também acrescenta e diz que tem 

que haver um esforço para coletar as propostas de todos os comitês, orientar as formas de gastos 

e ao mesmo tempo não sobrepor os gastos que a COGERH já tem com os comitês. Campelo 

finaliza, Pedro reforça a fala do mesmo e inicia a apresentação e leitura da pré-proposta das 
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atividades elaboradas, lembrando da necessidade de cuidado na administração do recurso, já que 

esse não é tão elevado, mas procura atender o máximo de demandas possíveis. Citou quais as 

propostas apresentadas em reunião anterior e enfocou que a divulgação do comitê deve ser 

prioridade em razão de muitas pessoas ainda não o conhecerem e que o diagnóstico das 

nascentes dos principais rios da bacia hidrográfica da Serra da Ibiapaba também deve ser bem 

planejada e delimitada para eficiente alocação do recurso. Em seguida colocou as seguintes 

propostas: produção de cartilhas sobre a bacia hidrográfica da Serra da Ibiapaba e do comitê, 

produção de materiais de divulgação do comitê como camisetas, spots voltados para campanhas 

ambientais e o diagnóstico das nascentes dos principais rios da bacia hidrográfica da Serra da 

Ibiapaba. A proposta de atividades é aprovada por unanimidade dos membros do colegiado 

através da Resolução Nº 03/2020, de 21 de outubro de 2020 do CBHSI que foi apresentada e lida 

pelo presidente ficando sujeita a alteração e inclusão do anexo com a descrição das atividades e 

os valores dos custos previstos como solicitado pela SRH. O membro André Wilson da ESPAF, 

sugeriu a divulgação de ações do comitê e problemas, como queimadas, em rádios da região para 

sensibilizar a população e mostrar ações do comitê e instituições de apoio. Lourdes Camilo da 

Cáritas Diocesana de Tianguá reforçou a fala de André citando que a produção de podcasts sobre 

temas pertinentes a conservação do meio ambiente poderiam ser uma alternativa muito viável 

para trabalhar a educação ambiental. Tiago Mourão da NUTRILITE colocou a importância do 

Rádio, principalmente nesse período de pandemia, por ter se tornado um meio de comunicação 

muito expressivo. Sr. Joaquim do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas 

Rurais da Serra da Ibiapaba citou a produção de camisetas com a logo do CBHSI e parceiros 

seria importante para a comunidade identificar os agentes que tratam do tema e ajudam na 

conservação dos recursos hídricos da Serra da Ibiapaba. José Aírton do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Ibiapina citou que já faz há algum tempo um trabalho de divulgação de 

problemas ambientais ocorridos na Serra da Ibiapaba e a situação da bacia do Açude Jaburu I em 

seu programa de rádio que tem amplo alcance na região, inclusive sugeriu um programa próprio 

do CBHSI em uma das rádios locais para fortalecer o trabalho. Ewerton Torres, coordenador do 

Núcleo de Gestão da COGERH/Crateús lembrou que são muitas as ações a serem realizadas e 

que esse valor de (R$ 83.000.00) é referente as duas primeiras parcelas do recurso recebidas pelo 

comitê, mas nas parcelas posteriores podem ser atendidos outros propósitos pertinentes ao 

trabalho do CBHSI que não forem contemplados nestas. Dando prosseguimento a reunião, em 

resposta a denúncia apresentada pela Câmara Técnica em relação ao problema do desmatamento 

e ocupações irregulares nas margens do açude Jaburu I, que foram repassadas durante a reunião 

do colegiado realizada no dia 02 de julho, Pedro passou a palavra para o Sr. Ari Nunes, 

Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Tianguá - SEMATUR se manifestar sobre ações 
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realizadas. O Sr. Ari comunicou que após a COGERH fazer a identificação dos sete pontos de 

desmatamento, na área referente ao município, foi então articulada a realização das ações que 

foram assumidas pela secretaria do município de Tianguá, em parceria com o ICMbio de Ubajara 

e a Promotoria de Tianguá para as providências cabíveis, inclusive com abertura de inquérito 

policial aberto para apuração das denúncias de ocupação irregular das margens do açude Jaburu. 

O mesmo comunicou que, além das vistorias e notificações de ocupação e construções 

irregulares as margens do açude, algumas obras já foram embargadas e o relatório dessa ação já 

foi enviado ao Ministério Público no dia 13/10/2020. Relatou também que alguns dos infratores 

já procuraram a SEMATUR para elaboração de PRAD - Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas. Pedro agradeceu as ações realizadas e parabenizou o Sr. Ari e sua respectiva 

secretaria pelo empenho na resolução do problema. José Aírton também parabenizou Sr. Ari e 

reforçou a importância da atitude tomada, inclusive o convidou a participar de uma entrevista em 

programa de rádio para falar sobre o assunto. Perguntou se todas as obras as margens do açude 

tinham sido embargadas. Sr. Ari informou que sim. Informou ainda que os ocupantes irregulares 

estão avisados sobre as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento do embargo. 

Noticiou que a SEMATUR Tianguá vai passar a usar software utilizado pela SEMACE para 

licenciamento ambiental para facilitar o trabalho. Tiago Mourão parabenizou a ação da 

SEMATUR reiterando a importância de se permanecer lutando para proteção dos recursos 

hídricos e agradeceu em nome da câmara técnica. Gilson, do ICMBio de Ubajara, parabenizou a 

iniciativa e comentou que é importante que no lado do açude pertencente a Ubajara fosse tomada 

a mesma iniciativa, pois não tinha notícias sobre nenhuma ação. Ewerton lembrou que a 

prefeitura de Ubajara também havia sido acionada para providências. Seguindo a Pauta, Tiago 

Mourão, coordenador da Câmara Técnica e representante da NUTRILITE, falou sobre os 

constantes incêndios florestais ocorridos na bacia. Agradeceu ao ICMBio pelas ações de combate 

aos incêndios e fez uma breve apresentação com dados dos incêndios florestais atuais e nos anos 

anteriores, focando no incêndio ocorrido a poucos dias no município de São Benedito e de 

Ibiapina, onde os membros da Câmara Técnica pediram apoio a brigada do ICMBio de Ubajara e 

se mostraram preocupados pela crescente ocorrência de incêndios que veem ocorrendo na bacia. 

Na oportunidade o Sr. Gilson Mota, representante do ICMbio de Ubajara, apresentou, de acordo 

com a fonte do Banco de Dados de Queimadas do INPE, um comparativo da quantidade de focos 

de calor na bacia da Serra da Ibiapaba onde em 2019 foram registrados no total de 93 focos, 

enquanto no corrente ano na data do dia 20.10 já foram registrados 270 focos, se tornando uma 

questão bem preocupante. Enfoca que os meses de outubro e novembro que tem altas 

temperaturas, baixa umidade, e os fortes ventos contribuem ainda mais para a ocorrência destes 

incêndios, além dos incêndios criminosos. Gilson externou que, o ICMbio de Ubajara, dispõe de 
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uma brigada composta por apenas 12 homens e infelizmente não tem condições para dar todo o 

apoio necessário a Serra da Ibiapaba. Além disso, há muita dificuldade com apoio, infraestrutura, 

material e alimentação para os brigadistas. Cita que seria importante os municípios montarem 

brigadas de combate a incêndios para ajudar, tendo em vista que a área de atuação é muito 

extensa para poucos homens. A atuação do corpo de bombeiro no suporte é dificultada porque o 

mesmo não dispõe de treinamento para combate de incêndios em áreas de mata. Lembra também 

que há um grande número de queimadas criminosas que devem ser coibidas para reduzir os 

danos. José Aírton reforçou a importância do envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado no apoio ao combate aos incêndios. Sugeriu que cada município da Serra da Ibiapaba 

montasse sua própria brigada de incêndio para atuar localmente e com isso aumentar o suporte. 

Tiago Mourão comentou a que a empresa NUTRILITE tem sua própria brigada de incêndio e se 

comprometeu a verificar a possibilidade de apoio desta em incêndios adjacentes às áreas da 

Fazenda. Cristiane agradeceu a equipe do ICMBio pelo apoio nos combates ao incêndio na 

região de Ibiapina e também falou sobre a necessidade do empenho para montar mais brigadas 

de combate a incêndios na região. O presidente do comitê reforçou sobre a necessidade do 

fortalecimento de parcerias para o combate aos incêndios na Serra da Ibiapaba. Em seguida o 

colegiado discutiu a necessidade de alguns encaminhamentos oficiais em relação aos órgãos 

competentes incluindo a solicitação de brigadas de incêndio para os municípios da bacia e 

parcerias para formação de brigadistas. Lourdes Camilo sugeriu elaborar um documento do 

Comitê, fundamentado nos dados mostrados pelo ICMBio, com os dados numéricos das 

queimadas, mostrando as perdas de fauna e flora nos municípios e enviar aos candidatos a 

vereadores e prefeitos da eleição 2020. Ainda sugeriu a formação de bombeiros voluntários para 

ajuda nos combates aos incêndios. Gilson do ICMBio reforçou a importância da proteção a 

animais em extinção como o macaco Guaribas. Disse ainda que um dos maiores problemas esse 

ano foi a contenção de recursos financeiros. Sr. Vicente da Associação Comunitária do 

Assentamento Valparaíso parabenizou todos os que contribuíram para o combate aos incêndios 

na área da Bacia da Serra da Ibiapaba e falou sobre as áreas afetadas pelos incêndios desse ano, 

destacando também a importância da criação de brigadas de incêndios locais e revegetação das 

áreas queimadas. Pedro informou que serão formalizados documentos e entregues aos candidatos 

a cargos municipais pleito 2020 para que possam ter acesso aos dados e quando no poder 

ajudarem no atendimento as demandas. Continuou dizendo que podia ser feito também o envio 

de documentos ao IBAMA, corpo de bombeiros e prefeituras. Seguindo para discussão do último 

ponto da pauta, ainda sobre as metas do PROCOMITÊS, Pedro comunica que, os membros do 

comitê deverão ser capacitados com carga horária mínima de 16hs atendendo assim uma das 

metas do PROCOMITÊS, e que em virtude da pandemia não será possível a realização das 
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capacitações e visitas técnicas que estavam agendadas, por isso a sugestão é que essa capacitação 

seja EAD, através da plataforma de capacitação da ANA, onde há disponibilidade de vários 

cursos voltados para a gestão dos recursos hídricos. Ewerton Torres, informou sobre o que é 

possível ser feito com relação a capacitação EAD. Apresentou o passo a passo para uso da 

plataforma, quanto a realização da inscrição, escolha e estudo do curso para obtenção do 

certificado que será enviado a secretaria executiva e posteriormente a ANA. O mesmo comunica 

que a secretaria executiva está à disposição para auxiliar os membros no processo de inscrição e 

frisou que todas informações serão colocadas no grupo do WhatsApp do CBHSI. Falou da 

importância de todos os membros concluírem os cursos até dezembro de 2020 para comprovação 

do cumprimento de metas e não comprometer o recebimento de verbas do PROCOMITÊS de 

2021. Seguindo a pauta na parte dos informes do comitê, Pedro relata sobre a reunião do 

PROCOMITÊS realizada dia 14.09 com a SRH, COGERH  e os presidentes dos comitês onde 

foi apresentado e discutido uma proposta de orientações e critérios sobre o gasto do recurso. 

Sobre a 12ª Reunião da Diretoria Provisória do CBH Parnaíba, realizada dia 02.10 Pedro disse 

que a instalação do CBH do Parnaíba foi comprometida em razão dos problemas trazidos pela 

pandemia. Também falou sobre o Seminário do Pacto pelo Saneamento Básico realizado dia 

06.10 junto a bacia dos Sertões de Crateús e agradeceu aos membros do comitê que participaram 

do evento. Em seguida passa a palavra para o Sr. Teobaldo Marques, Conselheiro Independente 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Ceará no Conselho de Administração da Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH que está acompanhando as reuniões dos comitês de 

bacia, mas no momento da sua fala apresentou problemas técnicos. Para finalizar o presidente 

pediu que Edna Nascimento, técnica do Núcleo de Gestão/Crateús fizesse a leitura de todos os 

encaminhamentos/deliberações. O mesmo agradece a presença de todos os participantes, e fala 

da satisfação em ver que mesmo diante do novo formato das reuniões o comitê continua atuante 

e participativo nas discussões, além dos encaminhamentos e da agilidade nas ações. Para 

finalizar o mesmo aproveita e comunica que a 30ª reunião ordinária e última do ano fica 

agendada para o dia 10 de dezembro Logo após foram feitas as seguintes deliberações pela 

plenária: 1- Enviar ofício a AMI (Associação dos Municípios da Ibiapaba) solicitando ao 

Governo do Estado um Batalhão do Corpo de Bombeiros na região da Serra da Ibiapaba e 

viabilizar a criação de brigadas municipais de combate a incêndios florestais; 2- Enviar ofício as 

prefeituras dos municípios que compõem a bacia se há brigadistas e apoio dos órgãos em caso de 

incêndios florestais e como estão preparados diante dessas ocorrências; 3- Enviar ofício 

solicitando apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará na prevenção e combate a incêndios 

florestais na região da Serra da Ibiapaba; 4- Enviar a todos os membros o link para os cursos 

EAD na plataforma da Agência Nacional de Águas - ANA para efetuarem inscrição e 
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capacitação 2020 do colegiado;  5- Aprovada a Resolução Nº 03/2020, de 21 de outubro de 2020 

que, Aprova a utilização das 02 (duas) primeiras parcelas do recurso financeiro do Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - PROCOMITÊS estando a 

pauta cumprida, Eu, José Adeilson Medeiros do Nascimento, secretário adjunto do CBH da Serra 

da Ibiapaba, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO AUGUSTO CORREIA DO SITIO CACHOEIRA DO 

SUL 

TITULAR ANA LÚCIA DA SILVA SOARES LEITE   

SUPLENTE JOSÉ CORREIA LEITE  

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO SALGADO I 

TITULAR ARMANDO FREIRE  PAIVA  

SUPLENTE JEOVANE JOSÉ DE LIMA  

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS E ASSALARIADAS RURAIS DA 

SERRA DA IBIAPABA - SINTAARSI   

TITULAR JOAQUIM DE SOUSA SANTOS . 

SUPLENTE ANTÔNIO MIGUEL AGUIAR DE CUNHA  

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IBIAPINA - SINDSEMIB 

TITULAR SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA FILHO  

SUPLENTE JOSÉ AÍRTON DA SILVA . 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE TIANGUÁ 

TITULAR 
MARIA DE LOURDES CAMILO DO 

NASCIMENTO 
. 

SUPLENTE FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA  

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA E CIDADANIA - ESPAF 

TITULAR ANDRÉ WILSON TEIXEIRA RIBEIRO . 

SUPLENTE FLÁVIO DO NASCIMENTO MELO  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE 

TIANGUÁ 

TITULAR 
JOSÉ ADEILSON MEDEIROS DO 

NASCIMENTO 
. 

SUPLENTE TONY ANDERSON GUEDES DANTAS  
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SUBSEÇÃO DA SERRA DA IBIAPABA 

TITULAR JOÃO MOITA DE OLIVEIRA  

SUPLENTE JOSÉ RIBAMAR MUNIZ FEITOSA  

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 

FAMILIARES DE TIANGUÁ 

TITULAR ANTONIO JOÃO DA SILVA . 

SUPLENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO  

 

ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS DO SITIO CARNAÚBA II 

TITULAR MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES  

SUPLENTE FRANCISCO JOSÉ CALISTO DE SALES  

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO INHARÉ 

TITULAR ALDENIR MATOS DA SILVA  

SUPLENTE MARIA JANAÍNA MENDES DOS REIS  

 

COOPERATIVA AGROORGÂNICA SERRA DA IBIAPABA LTDA 

TITULAR 
ANTÔNIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA 

VIEIRA 
. 

SUPLENTE REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS   

 

REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS   

TITULAR GERALDO PATRÍCIO DANTAS  

SUPLENTE RUDSON PRADO FEITOSA  

 

REIJERS AGROFLORICULTURA LTDA 

TITULAR GISELE GURGEL SILVEIRA  

SUPLENTE 
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA 

SILVA 
 

 

FAZENDA  AMWAY NUTRILITE DO BRASIL 

TITULAR ANNA ELISABETH VIEIRA PARENTE . 

SUPLENTE TIAGO MOURÃO DE SOUZA . 

 

AGROPECUÁRIA SEM FRONTEIRA 
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TITULAR ERNESTO KOUKI EMORI  

SUPLENTE FABIO JUN SATO . 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO VALPARAÍSO    

TITULAR BENEDITO SALVINO DA SILVA . 

SUPLENTE VICENTE DE PAULA VIEIRA . 

 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 

TITULAR PEDRO FLORINDO DA SILVA  . 

SUPLENTE NATALY ACÁCIO NEVES   

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL 

TITULAR ROBERTO CORREIA ARAÚJO . 

SUPLENTE HIRAN GONÇALVES PINTO JÚNIOR  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

TITULAR FRANCISCO GILDENOR DE OLIVEIRA . 

SUPLENTE EVALDO PINTO MARTINS . 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

TITULAR JAIME GOMES DA FONSECA FILHO  

SUPLENTE ANTONIO COELHO DE PAULA  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA 

TITULAR 
FRANCISCO OCÉLIO OLIVEIRA DE 

ARAÚJO 
 

SUPLENTE 
CRISTIANE DOS SANTOS SILVA 

COUTINHO 
. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA 

TITULAR FRANCISCO ROGINALDO ROCHA . 

SUPLENTE PENÍSIO FERREIRA LIMA . 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ 

TITULAR ANTÔNIO ALBANI ADEODATO  

SUPLENTE IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA . 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 
CODEVASF   

TITULAR LEANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA . 

SUPLENTE JOSÉ ORLANDO SOARES OLIVEIRA  

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 

TITULAR JOAQUIM FERREIRA DOS REIS  

SUPLENTE JOSÉ AMARO DOS SANTOS  

 

 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ - EMATERCE 

TITULAR FRANCISCO CARLOS DIAS  

SUPLENTE CICERO TELES COSTA PEREIRA  

 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO 

TITULAR GILSON LUIZ SOUTO MOTA . 

SUPLENTE NÁGILA MARIA PEREIRA CAMPOS  

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ - SEMA 

TITULAR TATIANNA KARINNE ANGELO FERREIRA . 

SUPLENTE ANDRÉA DE SOUSA MOREIRA  

 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH 

TITULAR MÁRCIA SOARES CALDAS  

SUPLENTE CARLOS MAGNO FEIJÓ CAMPELO . 

 

 


