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No dia 18 do mês de maio de 2021, às 08h:30min realizou-se a  12ª  reunião extraordinária  do

Comitê da Bacia Hidrográfica da Serra da Ibiapaba, estiveram reunidos virtualmente através da

plataforma Microsoft Teams, os membros do CBHSI, que assinam a presente ata. Ao todo estavam

presentes 24 (vinte e quatro) instituições do Colegiado, representando 80% do CBHSI e 25

(vinte  e  cinco)  membros  entre  titulares  e  suplentes.  Entre  convidada:  Rossana  Câmara  da

GERHI/COGERH, 3 (três) técnicos da secretaria executiva COGERH/Crateús ao todo 29 (vinte e

nove)  participantes.  Foi  registrada  a  ausência  dos  membros  das  instituições: Associação

Comunitária  do  Sítio  Salgado,  Escola  de  Formação  Política  e  Cidadania  –  ESPAF,  Prefeitura

Municipal de Tianguá, Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba –

CODEVASF, Agropecuária sem Fronteira e uma vacância no setor de usuários  .     A abertura da

reunião foi realizada pelo presidente do CBHSI, Pedro Florindo com as boas-vindas a plenária,

e  em  seguida  solicita  que  Edna  Nascimento,  técnica  do  Núcleo  de  Gestão  Participativa  da

COGERH/Crateús, faça a chamada das instituições participantes para confirmação do quórum, a

mesma confirma quórum da reunião e a chamada será realizada posteriormente, enquanto os demais

membros acessam a reunião. Logo após, Pedro apresenta a seguinte pauta da reunião:  08:30h -

Abertura/Chamada das instituições/membros para verificação de quórum;  08:40h - Aprovação da

ata  da  32ª  Reunião  Ordinária  –  Carlos  Dias/secretário  do  CBHSI;  08:50h -  Apresentação  e

aprovação da nova logomarca do CBHSI;  09:00h - O que é Planejamento Estratégico; Rossana

Câmara:  GERHI/COGERH;  09:20h -  Histórico  do  Planejamento  Estratégico  até  o  momento;

10:00h  - Conceitos  Estratégicos  (missão,  visão,  valores);  10:30h  -  Validação  dos  conceitos

estratégicos  pelos  membros  do  CBH;  11:00h  -  O  que  são Objetivos  Estratégicos;  11:20h  -

Formação de Grupos de Trabalho por eixos de atuação; 11:40h – Informes: 12:00h - Deliberações e

encerramento. Após a leitura o presidente justifica que terá que se ausentar da reunião para atender

um compromisso judicial e solicita a inclusão de dois pontos de pauta, um antes da apresentação do

Planejamento Estratégico que será o esclarecimento sobre a instalação da Gerência Regional da

COGERH na bacia hidrográfica da Serra da Ibiapaba e nos informes a leitura do comunicado por

inscrito  enviado  pela  GESIN/COGERH  sobre  as  intervenções  na  barragem  Jaburu  I  que  foi
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solicitado no grupo do WhatsApp do Comitê. Após a alteração na pauta Pedro inicia e relata que a

consulta realizada aos membros do CBHSI nos dias 27 e 28 do mês de abril no grupo do Whatsapp

do Comitê  sobre a  instalação da gerencia regional da COGERH foi  devido a uma solicitação

através de uma ligação do Sr. Teobaldo Marques, membro do CBHSC e conselheiro dos CBHs

Cearenses  no  Conselho  de  Administração  da  Companhia  de  Gestão  dos  Recursos  Hídricos  –

COGERH informando que o CBHSI deveria se manifestar quanto essa demanda. Pedro explica que

não  recebeu  nenhuma  orientação  ou  solicitação  da  COGERH,  essa  solicitação  partiu  do  Sr.

Teobaldo que ligou para o mesmo abordando sobre o assunto onde o mesmo disse que já tinha sido

pauta nas reuniões do Conselho da COGERH e do FCCBH em relação à implantação da gerência

na bacia da Ibiapaba e do Curu/Litoral, mas a Serra da Ibiapaba não havia se manifestado sobre o

local da regional, assim o Comitê tinha que agilizar o envio dessa informação e o mesmo informaria

na reunião do Conselho da COGERH. Assim sem tempo para realizar uma reunião extraordinária,

Pedro acatou a  solicitação e em seguida comunicou aos  membros da diretoria  do CBHSI, que

decidiram consultar  o  colegiado,  e  no  dia  27  o  presidente  publicou  no grupo  do Whatsapp  a

informação e a enquete do possível município para a instalação do escritório regional na bacia, e

que a secretaria executiva realizasse a contagem das instituições que se pronunciassem quanto à

votação. Pedro relembra que essa solicitação do escritório é uma demanda antiga do Comitê e as

informações que tem é que o processo de instalação de uma regional na bacia é sempre precedido

de  um estudo  técnico  realizado  pela  empresa  seguido  de  alguns  critérios,  quanto  aos  demais

detalhes o mesmo não tem conhecimento e está sendo questionado por algumas pessoas quanto a

essas informações. Sr. Jaime, representante da Prefeitura Municipal de São Benedito, faz alguns

questionamentos em relação a enquete que não foi esclarecida, não foram informados quanto a estes

critérios e considera como informações novas, pois o mesmo já participou das reuniões do FCCBH

e lembra das discussão que o CBH da Serra da Ibiapaba iria decidir o local, mas ver que há algumas

mudanças  e  novos  critérios,  porém  comunica  que  São  Benedito  sempre  esteve  e  continua  a

disposição para dar apoio e receber o escritório como consta na enquete como o município mais

votado. Pedro explica mais uma vez que a informação não veio esclarecida como deveria, mas o

Comitê irá enviar o resultado da enquete, porém quem irá decidir é a empresa. Quanto ao resultado

da enquete será oficializada a COGERH conforme foi enviada ao grupo do CBHSI, das 20 (vinte)

instituições que se posicionaram, obtendo o seguinte resultado: 10 escolheram o município de São

Benedito, 8 (oito) o município de Tianguá e 2 (dois) o município de Ubajara que será encaminhado

ao presidente da COGERH, João Lúcio, através da secretaria executiva do Comitê. Em seguida,

como o  presidente  havia  informado  sobre  sua  ausência  na  reunião  devido  a  um compromisso
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judicial  o mesmo diz que tentará retornar  para a  reunião e  passa a  condução para o secretário

adjunto  Adeilson.  Dando  continuidade  à  pauta,  o  secretário  adjunto  faz  a  leitura  dos

encaminhamentos  da  ata  da  32ª  Reunião  Ordinária aprovada  sem ressalva e  em  consenso  da

plenária  em paralelo à verificação do quórum, os presentes manifestaram a aprovação da nova

logomarca do CBHSI. Assim Ewerton Torres, coordenador do Núcleo de Gestão Participativa da

COGERH/Crateús  apresenta, de acordo com a deliberação da última reunião, o anseio antigo  do

Colegiado em  reformular  a  logo,  buscando um melhoramento do padrão visual  como proposta

mencionada no Plano de Comunicação do CBHSI, e, portanto, foram apresentadas as duas novas

propostas  do  logo,  que  foram  criadas  pela  estagiária  do  núcleo  de  gestão  de  Crateús  com  a

participação  da  diretoria  do  Comitê.  Diante  dos  dois  modelos  apresentados,  o  número  2  foi

aprovado por 16 votos.  Continuando a pauta,  tivemos a apresentação da Sra.  Rossana Câmara,

analista de Gestão dos Recursos Hídricos da COGERH/Fortaleza sobre o planejamento estratégico

dos doze CBHs do estado do Ceará. A mesma esclarece que o estado trabalha junto aos doze CBHs

com três tipos de processo de planejamento do sistema integrado de gestão de recursos hídricos que

são  o  plano  de  bacia  que  é  um instrumento  especifico,  o  planejamento  estratégico  e  o  plano

operativo ou plano anual. Dando continuidade, Rossana relata que essa elaboração já foi iniciada de

forma coletiva com os membros das diretorias dos CBHs através da oficina realizada em dezembro

do ano de 2020 e fevereiro de 2021 onde deu início ao processo da elaboração do planejamento. É

apresentado pela mesma o processo de planejamento abrangendo três momentos, o estratégico, o

tático e o operacional num universo temporal de curto, médio e longo prazo. Partindo do conceito

de que planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático e organizado, capaz de prever

o futuro, e que de forma inovadora e diferenciada, possibilita a tomada de decisão, a abordagem

atual iniciou com o alinhamento metodológico de todos os comitês através das oficinas virtuais,

reuniões ordinárias com os Comitês ou com suas diretorias com a apresentação da proposta inicial

do planejamento para definição e alinhamento da proposta, e destacou que a reunião da diretoria do

CBHSI foi realizada no dia 09 de dezembro de 2020. Assim, o planejamento estratégico dos CBHs

contemplará  as  seguintes  etapas:  alinhamento  metodológico,  conceitos  estratégicos  com  as

diretorias, objetivos estratégicos por CBH, plano de ação com os grupos de trabalho e aprovação na

plenária do CBH com relatório final próprio. Os conceitos estratégicos com as diretorias foram

elaborados na 1ª oficina realizada no dia 15 de dezembro com a participação dos membros das

diretorias e demais participantes, e durante a 2ª oficina realizada dia 26 de fevereiro do corrente

ano, momento esse que também contou com a revisão dos conceitos,  e Rossana explica que o

ultimo planejamento estratégico dos CBHs foi elaborado no ano de 2005, como consta no material
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que foi disponibilizado a todos os membros para essa reunião. A criação do CBHSI foi em 2012,

portanto vale ressaltar que o Comitê terá seu primeiro planejamento estratégico e detalha todo o

processo  que  foi  realizado  pelos  participantes  durante  as  oficinas  para  elencarem  todas  as

características de um Comitê e as discussões para chegar ao consenso dos conceitos estratégicos.

Assim, após sua apresentação, abrangendo detalhadamente o referencial teórico e o histórico deste

planejamento  estratégico,  Rossana  apresenta  como  produto  final  a  missão,  visão  e  valores

elaborados pelo grupo durante as oficinas e comunica que o momento agora será do CBHSI, e

contará com a avaliação e validação destes conceitos pelos membros do Comitê. Assim e dentro do

processo que prevê cinco etapas, sendo esta a terceira com a validação dos conceitos e após a

apreciação e as alterações propostas pela plenária o CBHSI chegou ao seguinte conceito de missão:

“Ser espaço de participação e diálogo com a sociedade, através de discussões e deliberações para a

gestão dos recursos hídricos, com vista a sustentabilidade da bacia hidrográfica.” Foi substituída a

palavra “conservação” por “gestão”. Com relação a  visão, chegou-se ao seguinte conceito: “Ser

reconhecido como principal espaço de promoção da Gestão Participativa dos Recursos Hídricos e

da  sustentabilidade  da  Bacia  Hidrográfica  nos  próximos  cinco  anos.”  Aprovada sem nenhuma

alteração.  Os  valores  selecionados  pela  plenária  foram:  respeito,  transparência,  compromisso,

participação, ética, diversidade e representatividade. A alteração foi apenas a exclusão da palavra

“interação”.  Estes  conceitos  foram validados por  unanimidade pelos  presentes. Em seguida  foi

abordado sobre os eixos de atuação para elaboração do planejamento estratégico. Eixo 1 Gestão dos

Recursos  Hídricos.  Eixo 2  Meio  Ambiente.  Eixo  3  Comunicação e  eixo  4  Capacitação,  assim

atendendo as etapas do planejamento é deliberado a criação e composição dos grupos de trabalho

(GTs)  para  trabalharem  a  elaboração  dos  objetivos  estratégicos  como  próximo  passo  do

planejamento. A plenária decidi unificar os eixos 3 e 4 e cada eixo deverá contemplar os objetivos,

o  plano  de  ação  e  os  resultados  esperados,  onde  serão  trabalhados  por  três  grupos  a  serem

constituídos pelos membros do Comitê. Após as orientações e em consenso,  a plenária delibera a

formação dos grupos, levando em consideração os membros da Câmara Técnica de Meio Ambiente

do CBHSI e os grupos de trabalho já formados para a elaboração de alguns documentos como o

Plano de Capacitação e o Plano de Comunicação do CBHSI. Assim, a formação dos (GTs) se deu

com a chamada das instituições participantes na reunião e no momento da chamada pela secretaria

executiva os membros foram escolhendo o seu eixo de acordo com os critérios e afinidade da

temática.  Quanto  às  instituições  que  não  estão  presentes  e  as  demais  que  não  conseguiram

responder ou perderam o sinal da conexão no momento da chamada, fica acertado que a secretaria

executiva  irá  consulta-los  individualmente  para  saber  se  querem  compor  um  dos  grupos  e
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posteriormente o registro em ata sobre a composição dos grupos. Quanto à composição final dos

grupos, fica da seguinte forma: o Eixo 1 (Gestão dos Recursos Hídricos): 1- Empresa de Assistência

Técnica de Extensão Rural do Ceará - EMATERCE; 2- Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará –

SRH; 3- Prefeitura Municipal de Carnaubal; 4- Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte, 5-

Cooperativa Agroorgânica Serra da Ibiapaba LTDA, 6- Associação Comunitária do Assentamento

Valparaíso, 7- Reijers Produção de Rosas LTDA e por indicação  da plenária a 8- Companhia de

Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. Eixo 2 (Meio Ambiente): 1- Associação Beneficente Antônio

Augusto Correia; 2- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibiapina – SINDSEMIB; 3-

Associação Comunitária do Sítio Inharé; 4- Fazenda AMWAY NUTRILITE do Brasil LTDA; 5-

Prefeitura  Municipal  de  São  Benedito;  6-  Prefeitura  Municipal  de  Ibiapina;  7-  Instituto  Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio,  8- Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, 9- Secretaria do Meio Ambiente do Ceará –

SEMA e  10-  Associação  dos  Remanescentes  de  Quilombo  do  Sitio  Carnauba  II.  Eixo  3

(Comunicação e capacitação): 1- Sindicato dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais da

Serra  da  Ibiapaba  –  SINTAARSI;  2-  Cáritas  Diocesana  de  Tianguá;  3-  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Tianguá; 4- Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Agricultores  e  Agricultoras  Familiares  de  Tianguá.  Sem  participação  em  nenhum  dos  grupos

ficaram 7  (sete)  instituições  além de  uma  vacância  do  Comitê.  Finalizada  as  deliberações  do

Planejamento  Estratégico  do  CBHSI, Adeilson  agradece  a  apresentação  e  trabalho  da  analista

Rossana sobre o planejamento dos CBHs. Dando continuidade a pauta e contemplando os informes,

um destes foi o comunicado solicitado à Itamara Taveira, Gerente de Segurança e Infraestrutura da

COGERH, onde foi enviado por inscrito pelo engenheiro Daniel Nunes da GESIN/COGERH sobre

a  atualização  da  anomalia  de  erosão  interna  na  barragem  jaburu  I. Ewerton  fez  a  leitura  do

comunicado do engenheiro, onde o mesmo faz o seguinte relato: “Desde o início da reincidência de

carreamento identificada, foram adotadas medidas de monitoramento diário de volume de material

carreado e vazão de percolação, com atualizações diárias da equipe técnica responsável. No intuito

de  se  identificar  as  características  da  situação,  foi  providenciada  posteriormente  visita  com

consultores  técnicos  à  barragem.  Os  medidores  de  vazão  e  piezômetros  são  monitorados

diariamente  a  fim  de  se  detectar  qualquer  alteração  nas  condições  de  segurança  da  estrutura.

Atualmente o monitoramento de volume de material carreado e acumulado na caixa do medidor de

vazão MV04 tem apresentado redução de 94% do volume de acumulação, observado ao final de

agosto de 2020, indicando redução do volume de sedimentos, oriundos da anomalia. Em se tratando

do cronograma de ações a que serão desenvolvidas em 2021 na barragem Jaburu I, o quadro de
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consultores especializados foi contratado em novembro de 2020 para diagnóstico da condição de

segurança da barragem, bem como orientações preventivas relacionadas à estrutura. Nesse sentido,

foi  solicitada,  por  esta  equipe,  realização  de  sondagens  geofísicas  na  região  de  ocorrência  da

anomalia,  a  fim  de  melhor  embasamento  de  informações  para  resolução  dos  procedimentos

posteriores a serem adotados na barragem, visando melhoria das condições de segurança. Além

disso, é planejado, em caráter de intervenção de segurança, campanha de serviços de injeções de

calda de cimento na fundação da barragem Jaburu I, a fim de se redução  o processo de percolação

pela  fundação,  por  conseguinte,  o  desenvolvimento  da  anomalia.  O Termo de  Referência  para

contratação  de  serviço  de  injeção  de  calda  de  cimento  na  fundação  da  barragem Jaburu  I  foi

elaborado, bem como seu edital  de licitação,  faltando apenas a sua publicação. Já o Termo de

Referência para contratação de sondagens geofísicas também foi finalizado e será executado através

de contrato de serviços de engenharia”. Após o comunicado, Sr. Jaime faz alguns questionamentos

em relação ao percentual do assoreamento levantado na última reunião do Comitê e diante disso

pergunta se é possível a possibilidade de realizar uma batimetria na barragem para tirar essa dúvida

esclarecendo  se  a  perca  realmente  foi  no  projeto  do  reservatório  como  já  informado  ou  pelo

processo  de  assoreamento.  Ewerton  aborda  que  essas  informações  não  procedem  como  foi

repassado em jornal  que cita a  perca do volume da barragem devido ao assoreamento,  e  esses

questionamentos  podem  ser  consultados  à  GESIN  para  apresentação  durante  uma  reunião  do

Comitê sobre este assunto, o mesmo aproveita para comunicar que os técnicos da COGERH essa

semana  estão  na  Serra  da  Ibiapaba  atendendo  a  solicitação  da  Agência  Nacional  de  Água  e

Saneamento  Básico  –  ANA,  durante  a  Audiência  Pública  do  Marco  Regulatório,  fazendo  a

batimetria  dos  pequenos  reservatórios  situados  a  montante  do  açude  Jaburu  I.  Sr.  Benedito,

representante da Associação do Assentamento Valparaíso, relembra a fala do Júnior,  gerente da

COGERH/Crateús, em uma das reuniões do Comitê que é necessário a barragem está no volume

máximo para realização da batimetria. Benedito também reforça a importância dessas  informações

e atualização das ações em relação à anomalia na barragem, tanto para os membros do Comitê

como aos usuários nas margens do reservatório, pois escutam muitos questionamentos ou histórias

que não procedem sobre as condições da barragem. O mesmo também relata sobre a continuação

das ocupações irregulares nas margens do açude Jaburu I, como novas construções de casas, além

da  presença  de  banhistas  com jetski,  barcos  grandes  e  som alto,  principalmente  nos  finais  de

semanas, e pergunta quais providências os membros do Comitê podem encaminhar diante dessas

ações irregulares que continuam acontecendo. A secretaria executiva relembra que o processo das

construções irregulares já foi encaminhado ao Ministério Público Estadual – MPE, que em seguida
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remeteu ao Ministério Público Federal – MPF, e, no momento está sendo aguardada uma resposta

deste.  Quanto  à  presença  dos  banhistas  com  Jetski  e  barcos,  a  competência  de  fiscalizar  as

embarcações é da Capitania dos Portos (Marinha do Brasil) e o Comitê pode convidar novamente a

participação deste órgão na reunião do CBHSI para ver o que se pode fazer em relação a essas

embarcações. Seguindo os informes, foi a apresentado pela secretaria executiva o cronograma para

elaboração  do  Plano  de  Recursos  Hídricos  da  Região  Hidrográfica  da  Serra  da  Ibiapaba  que

também será elaborado no corrente ano. O cronograma consta com todas as atividades e datas dos

eventos que serão realizados tanto com a plenária do CBHSI como a participação da sociedade

através de Audiência Pública, para elaboração do Plano, contemplando os seguintes eventos:  1-

Reunião  de  partida  na  13ª  Reunião  Extraordinária,  dia  09  de  junho;  2-  Audiência  pública

(Diagnóstico), dia 07 de julho; 3- Reunião de aprovação do diagnóstico na 33ª Reunião Ordinária,

dia 18 de agosto; 4- Workshop sobre cenarização, dia 08 de setembro; 5- Reunião de aprovação dos

cenários, em Reunião Extraordinária, dia 06 de outubro; 6- Workshop de estratégias e ações, dia 03

de novembro; 7- Reunião de aprovação das estratégias e ações e do Plano na 34ª Reunião Ordinária,

dia 09 de dezembro. Para conhecimento a secretaria executiva reforça que na 32ª Reunião Ordinária

foi criada  a Câmara Técnica do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Serra da

Ibiapaba que  tem  como  finalidade  de  prestar  informações,  apoio  técnico,  examinar  e  relatar

assuntos ao plenário, e a mesma ficou composta por 04 (quatro) membros da diretoria e 02 (duas)

instituições convidadas. Por fim  ,   foram feita  s   as seguintes deliberações pela plenária durante a  

12  ª   Reunião Extraordinária:   1- Aprovação dos conceitos estratégicos (missão, visão e valores) do

Planejamento Estratégico do CBHSI: 2- Aprovação e formação dos grupos de trabalho para o Plano

de acordo com os eixos  de atuação,  3- Aprovação da nova logomarca do CBHSI,  4- Solicitar

apresentação  da  GESIN  sobre  o  atual  volume  do  reservatório e  a  realização  de  uma  futura

batimetria, 5- Ver com a diretoria do CBHSI o convite à Capitania dos Portos (Marinha do Brasil).

Encerrada a pauta, eu, Francisco Carlos Dias, secretário 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
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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

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
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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

VACÂNCIA

TITULAR

SUPLENTE

FAZENDA AMWAY NUTRILITE DO BRASIL

TITULAR ANNA ELISABETH VIEIRA PARENTE

SUPLENTE TIAGO MOURÃO DE SOUZA .

AGROPECUÁRIA SEM FRONTEIRA

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
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TITULAR PEDRO FLORINDO DA SILVA .

SUPLENTE NATALY ACÁCIO NEVES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL

TITULAR PAULO ROBERTO LIMA FONTENELE .

SUPLENTE GRAZIELA VERAS BRANDÃO

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 JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR

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

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 .
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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
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