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Aos seis dias do mês de dezembro de 2019 às 09:30h, estiveram reunidos no auditório do Centro

Vocacional Tecnológico – CVT de São Benedito, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica da

Serra  da  Ibiapaba,  que  assinam a  presente  ata.  Ao todo estavam presentes  26  instituições  do

colegiado,  representando  86.66% do  CBHSI  e  29  membros  entre  titulares  e  suplentes.  Como

convidados e palestrantes estavam 13 presentes, ao todo 42 participantes. Foi registrada a ausência

dos  membros:     Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  Subseção  da  Serra  da  Ibiapaba,  

Agropecuária sem Fronteira,   Secretaria de Recursos Hídricos – SRH e a vacância no setor de  

Usuários. Contemplando  a  seguinte  pauta:  1)  Leitura  e  aprovação  da  ata  da  9ª  Reunião

Extraordinária; 2) Planos Municipais de Saneamento Básico – Secretaria das Cidades; 3) Eleição

Vacância do Setor Usuário; 4) Apresentação do Plano de Trabalho das CHAPAS concorrentes para

a diretoria do CBHSI mandato 2019-2021;  5)  Eleição da Nova Diretoria Biênio 2019-2021; 6)

Posse Nova Diretoria; 7) Encerramento/almoço. A abertura da reunião foi realizada a reunião foi

conduzida  pelo  secretário  Pedro  Florindo,  que  deu  boas-vindas  aos  presentes  e  justificou  a

ausência do presidente do CBHSI, Jaime Fonseca, ressaltando que como já informado na última

reunião do colegiado, o mesmo está dedicado a cuidar de sua saúde. Já o vice-presidente, Sr. João

Moita, também não pode comparecer por motivos de força maior. Na sequência Pedro faz a leitura

da ata 9ª Reunião Extraordinária, que após lida foi aprovada pela plenária. Dando continuidade

Pedro  convida  Rebeca,  técnica  da  Secretaria  das  Cidades,  para  proferir  palestra  sobre  Planos

Municipais de Saneamento Básico. Ao iniciar sua fala, Rebeca esclarece que na verdade tratará em

sua palestra  sobre a  Política Estadual  de Abastecimento de Água e  Esgotamento  Sanitário  do

Estado do Ceará, com ênfase nas ações executadas na Serra da Ibiapaba. E começa falando sobre a

governança do setor, enfatizando que a Política de saneamento do Estado é coordenada por três

secretárias,  a Secretaria das Cidades, a SDA e a SRH, tendo como prestadores de serviço por

concessão a CAGECE e o SISAR e por autorização os SAAEs, que recebem autorização dos

municípios. Destaca ainda que a política tem por órgãos  fiscalizadores a SEMA, a SEMACE e

órgãos ambientais municipais e tem por órgãos  reguladores a  Agência Reguladora de Serviços

Públicos  Delegados do Estado do Ceará – ARCE e a  Autarquia  de Regulação,  Fiscalização e

Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental. Na sequência Rebeca informa que a

política de saneamento por vários finaceadores, sendo eles: Agência Nacional das Águas – ANA, o
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Fundo  de  Combate  a  Pobreza-  FECOP,  o  Banco  Mundial,  o  Ministério  do  Desenvolvimento

Regional  –  MDR, a  FUNASA, o BNDS, a  KFW e recursos  do próprio prestador  de serviço.

Destaca que o maior prestador de serviço é a CAGECE, sendo que a mesma presta serviço de

abastecimento de água em 151 municípios do Estado do Ceará e ela também é a maior prestadora

de  serviço  de  esgoto,  operando  em  75  municípios.  Informa  que  a  Política  Estadual  de

Abastecimento e Esgotamento tem por marco regulatórios a Lei complementar nº 116 de 2016, no

que concerne a água e esgoto, a Lei nº 16.033 de 2016, no que se refere a reúso de água e a Lei nº

16.032  de  2016,  no  que  se  refere  a  resíduos  sólidos.  Lembra  que  o  Plano  Estadual  de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará está em processo de licitação

para contratação de empresa para sua elaboração. Dando continuidade sua apresentação, Rebeca

fala sobre a cobrança por disponibilidade de rede, destacando que se há rede de esgoto passando

em frente ao domicílio  o munícipe tem fazer a ligação de seu esgoto para a mesma.  Sobre o

licenciamento  simplificado  e  priorizado,  onde  a  secretaria  das  cidades,  juntamente  com  a

CAGECE,  propôs  uma  minuta  simplificada  para  licenciamento  ambiental  de  obras  de

abastecimento localizadas na zona rural, uma vez que a legislação existente impõe alguns entraves,

dificuldades na hora de licenciar obras na zona rural, a lei atual contempla o urbana, não o rural.

Informa  que  as  regiões  metropolitanas  de  Fortaleza,  Cariri  e  Sobral  possuem  colegiados

envolvendo os municípios que as compõem para discutir a política nos mesmos e falou sobre o

saneamento rural,  ressaltando que o modelo antigo utilizado pela FUNASA não condiz com a

realidade atual e que está em estudo um novo modelo. Na sequência falou sobre o Programa Águas

do Sertão, ressaltando que hoje esse é o maior programa do governo do estado dentro da Secretaria

das Cidades, está orçado em 62 milhões de euros, com uma contrapartida de 5 milhões do Estado

do Ceará, e que tem por objetivos: Melhorar o acesso da população à água potável; Contribuir para

a proteção dos recursos hídricos por meio do tratamento dos esgotos e do uso eficiente de água e

Garantir a sustentabilidade da operação e manutenção das infraestruturas de saneamento básico

através do fortalecimento do modelo de gestão SISAR. E nesse programa serão contemplados 40

localidades, com previsão de inicio no 1º semestre de 2020. Rebeca destaca que existe um grupo

de trabalho que envolve COGERH SRH, SDA e outras, com objetivo de não sobrepor ações. Na

sequência informa que dentro da COSAN existe uma equipe que trata dos resíduos sólidos e sob

responsabilidade desta equipe há o projeto de inclusão social de catadores, que já está em execução

e que busca  identificar,  cadastrar,  mobilizar  e  sensibilizar  os  catadores;  Desenvolver  ações  de

capacitação e assessoramento para a organização dos mesmos; Estruturar 08 projetos de produção

e distribuição de recicláveis envolvendo as cooperativas e  Publicizar os resultados do referido

projeto.  Sendo  que  por  meio  de  tal  projeto  está  sendo  destinado  para  a  Serra  da  Ibiapaba

R$250.000,00,  no  intuito  de  estruturar  consórcios  municipais  de  resíduos  sólidos.  Dando
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continuidade Rebeca informa que na Serra da Ibiapaba há dois municípios que não iniciaram seus

planos de saneamento, são eles: Ibiapina e Guaraciaba do Norte, inclusive a técnica pede o apoio

do comitê no sentido de incentivar esses municípios a fazerem seus planos. E destaca que ficará

cada vez mais dificil para municípios que não possuem planos de saneamento acessarem recursos e

como exemplo cita que a secretaria das cidades tem no momento 4 editais abertos e que todos

solicitam que os municípios tenham seus planos e já estejam inclusive realizando algumas ações

previstas no mesmo para que possam pleitear recursos por meio de tais editais. A técnica enfatiza

ainda a necessidade de serem formados consórcios municípios de resíduos sólidos, destacando que

um  município  isolado  provavelmente  não  terá  condições  financeiros  de  executar  o  que  a  lei

determina sobre os resíduos sólidos, enquanto que em um consorcio, dividindo as despesas é mais

fácil que os municípios conseguam. Na sequência Rebeca mostra que há uma obra em execução

em Viçosa do Ceará, que é uma obra de ampliação de abastecimento da CAGECE e uma obra em

processo de relicitação em Tianguá, sendo está também obra de ampliação da CAGECE e finaliza

apresentando  os  desafios  da  Política  Estadual  de   de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento

Sanitário  do  Estado  do  Ceará,  sendo  eles:  a  dificuldade  de  captar  recursos,  a  integração

intersetorial,  onde  a  mesma  destaca  que  houve  uma  melhoria  na  intersetorialidade  das

coordenações  envolvidas  na  política  após  a  criação  do  grupo de  trabalho,  a  modelagem para

regulação de resíduos sólidos, algo que estão tentando superar com a minuta que foi construída

sobre o licenciamento de obras no meio rural, a participação dos municípios e consolidação das

regiões metropolitanas. Após a apresentação Rebeca sanou algumas dúvidas da plenária e ficou de

buscar informação sobre o sistema de modelo sanitário e trazê-la em outro momento ao Comitê.

Na sequência Edna Nascimento, técnica do Núcleo de Gestão Participativa da COGERH/Crateús,

informa que a Cooperativa demonstrou interesse em ocupar a vacância no setor de usuários do

CBHSI, ressaltando que manteve contato com o representante da instituição que enviou toda a

documentação necessária e ficou de comparecer a presente reunião, no entanto ainda não chegou e

nem manteve  contato  hoje.  Desta  forma,  o  preenchimento  da  vacância  ficará  para  a  próxima

reunião do colegiado. Após repassar informação sobre a vacância do setor usuário, Edna convida

Iveridiane, como coordenadora da junta eleitoral para eleição da diretoria do CBHSI, para fazer a

leitura do edital referente a tal processo eleitoral. Assim, Iveridiana faz a leitura do edital e na

sequência informa que ouve registro de apenas uma chapa para o pleito em questão, inclusive

realiza a leitura do requerimento da referida chapa que tem como pretenso a presidente Pedro

Florindo,  vice-  presidente Ana Elizabeth,  secretário Carlos  Dias e secretário adjunto Adeilson.

Dando continuidade ao processo Iveridiana convida a chapa a se apresentar e também a expor o

seu plano de trabalho. E Pedro Florindo inicia a apresentação da chapa lembrando trabalho já

desenvolvido  por  outras  diretorias  que  conduziram o  CBHSI  nesses  7  anos  de  existência  do
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colegiado, destacando o trabalho da diretoria que agora encerra o mandato e lamentando o declínio

do Sr. Jaime e do Sr. João Moita de suas candidaturas, haja vista o bom trabalho desenvolvido por

anos. Em seguida Pedro lembra que acompanha o CBHSI desde sua formação, quando na época

era técnico da COGERH, e que seria muito gratificante presidi-lo, enfatizando que a chapa que

está sendo apresentada busca bem representar o colegiado, uma vez que ele é representante do

setor usuários, sendo a CAGECE um dos maiores usuários do açude Jaburu I, a Anna Elizabeth

representando também usuários, mas a indústria, sendo que é muito provável que Nutrilite ficará

como membro do CBH do rio Parnaíba, a chapa conta também com o Sr. Carlos Dias que trabalha

na EMATERCE, portanto prestando assistência técnica a trabalhadores, produtores rurais, além de

ele ser reconhecidamente um excelente secretário e como secretário adjunto existe renovação, já

que é a primeira vez que Adeilson participará, caso eleito, de uma diretoria do CBHSI, sendo que o

mesmo representa o IFCE, espaço de pesquisa científica e ensino. Na sequência Sr. Carlos Dias

agradece  os  elogios  de  Pedro  e  reforça  sua  experiência  em  secretarias  de  colegiados.  Anna

Elizabeth fala do prazer em integrar a diretoria do CBHSI e do compromisso que a chapa tem em

dar prosseguimento a pleitos da diretoria anterior e Adeilson destaca que é coordenador de curso

do  IFCE,  curso  este  que  forma  recursos  humanos  para  atuar  na  Serra  da  Ibiapaba.  Dando

continuidade Pedro apresenta o plano de trabalho da chapa, cujo o slogan é Avançando com as

conquista, destacando que a pretendem dar continuidade a luta pelo açude Lontras, pelo escritório

da COGERH, nesse momento Pedro destaca que o presidente da COGERH João Lúcio já informou

que a gerência seria implantada no segundo semestre de 2020 e faz uma retrospectiva deste pleito,

destacando que tal solicitação foi feita desde a primeira diretoria do colegiado e chegou até o

governador Camilo Santana, destacando que tal pedido deve-se a distância física da regional de

Crateús,  mas ressaltou o bom trabalho desenvolvido pelos  técnicos  da COGERH/Crateús,  que

sempre buscam atender as solicitações do CBHSI. Ressaltou que outras lutas são: a implantação de

um batalhão de policiamento ambiental na Serra da Ibiapaba, a revitalização das nascentes dos

principais rios da Serra, a continuidade da participação do CBHSI, por meio da subcomissão, no

CBH do rio Parnaíba, a participação do CBHSI no Fórum Cearense dos Comitês de Bacias. Pedro

destaca que se eleita, a diretoria que ora se coloca pretende desenvolver um projeto de educação

ambiental  com o apoio de empresas  locais  para que no dia  água e  no dia  do meio  ambiente

aconteçam ações de culminância do referido projeto e assim o CBHSI trabalhe o ano inteiro com

ações voltadas a educação ambiental e não apenas nas datas comemorativas citadas. A chapa tem

ainda proposta de conhecer melhor as instituições e os membros que compõem o colegiado, suas

ações, trabalhos e lutas, por isso estão com uma proposta, que denominam “Conhecendo Nosso

Comitê”,  onde  a  cada  reunião  sejam escolhidos  alguns  membros  do  comitê  para  contar  suas

histórias e as principais dificuldades ao lidar com a temática sustentabilidade social e ambiental.
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Outra proposta da chapa é a formação de um grupo de trabalho para discutir e estudar meios para

minimizar o impacto dos agrotóxicos em nossa vida. Deverá ser composto por técnicos, leigos e

agricultores. Pedro destaca que a chapa conta com o apoio de Geneziano, atual coordenador do

FCCB e também do Fórum Nacional  de Comitês de Bacias,  colegiados importantes na gestão

participativa de recursos hídricos. Após a apresentação do plano de trabalho da chapa Iveridiana

indaga a plenária se, diante da inscrição de apenas uma chapa,  a eleição da nova diretoria do

CBHSI  será  por  aclamação  ou  por  votação  e  a  plenária  decide  que  seja  por  aclamação,  na

sequência Iveridiana solicita que os membros titulares do CBHSI presentes ergam o braço caso

desejem que a chapa apresenta seja eleita para assumir a diretoria do CBHSI para o mandato de

2019-2021, e por unanimidade a chapa composta é eleita. Na sequência a coordenadora da junta

eleitoral dá posse aos novos membros da diretoria, que assinaram o termo de posse.  Logo após

foram feita as seguintes Deliberações pela plenária:  1- Enviar para os membros apresentação

Secretaria das Cidades - Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do

Estado do Ceará; 2- Aprovada a Posse dos membros da Nova Diretoria do CBHSI, Biênio 2019-

2021; 3- Aprovada e impossada a instituição, Cooperativa Agroorgânica Serra da Ibiapaba LTDA,

com o membro titular o Sr. Antônio Miqueias de OliveiraVieira e o suplente, Reginaldo José dos

Santos na vaga em vacância do Setor de Usuários, aptos de acordo com o Edital de Convocação

para o preenchimento da Vacância no Setor de Usuários do Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra

da Ibiapaba, elaborado na data do dia, 15 de outubro de 2019. Eu, Nayara Carvalho, Analista em

Gestão dos Recursoso Hidricos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos

presentes.
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