
ENCONTROS REGIONAIS
PARA RENOVAÇÃO
DO COMITÊ DAS BACIAS
METROPOLITANAS 
DE FORTALEZA

PARTICIPE!

REALIZAÇÃO
Secretaria Executiva dos Comitês das Bacias Metropolitanas
Rua Adualdo Batista, 1550 - Parque Iracema / Fortaleza - CE

www.cogerh.com.br  /  e-mail: comite.metropolitana@cogerh.com.br
Telefones: (85) 3195-0781 / (85) 3195-0774



Objetivos dos Encontros:

1. Apresentar o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
do Ceará;
2. Divulgar o Comitê das Bacias Metropolitanas e o processo de
renovação de seus membros;
3. Apresentar a caracterização hídrica da região das Bacias
Metropolitanas

Programação:

Sertão - 28/08/19, às 08h30min (Município de Ocara)
Litoral - 26/09/19, às 08h30min (Município de Beberibe)
Serra - 29/10/19, às 08h30min (Município de Pacoti)
RMF - 20/11/19, às 08h30min (Município de Fortaleza)

As Bacias metropolitanas representam um conjunto de 16 microbacias, 
cobrindo uma área de 15.085km² distribuídas em 31 municípios 
cearenses. As Bacias Meptropolitanas se sobressaltam como um desafio 
para a gestão das águas em virtude da grande concentração urbana e 
industrial e de uma complexa rede de relações socioeconômicas, onde 
os interesses dos usuários de água, da sociedade civil e do poder 
público ultrapassam nos aspectos de gerenciamento dos recursos 
hídricos, a lógica de organização de uma bacia hidrográfica.

Os Comitês de Bacias (CBHs) são órgãos colegiados que fazem parte do 
Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos (SIGERH), com 
atribuições consultivas e deliberativas, atuando na bacia ou sub-bacia 
hidrográfica de sua juridsdiçãp, com representação da sociedade civil, 
usuários, poder público municipal, estadual e federal conforme decreto 
nº 26.462 de 13/12/2001. No Ceará, as doze bacias hidrográficas 
existentes, já tem Comitês instalados.

O Comitê de Bacias Metropolitanas foi criado pelo decreto nº 26.902 de 
16 de janeiro de 2003 e foi instalado no dia 30 de setembro do mesmo 
ano.

Os CBHs são renovados a cada quatro anos e, para este fim, nas Bacias 
Metropolitanas serão realizados 4 encontros regionais para renovar o 
colegiado do CBH Metropolitana. Após estes eventos, todos os 
interessados participarão do Congresso de Renovação do Colegiado de 
CBH, ocasião em que, democraticamente, através do voto e de uma 
exposição daimportância da participação de sua instituição no referido 
colegiado, todos os participantes ao Congresso votam na escolha dos 
60 membros que participarão do CBH das Bacias Metropolitanas para o 
mandato referente ao período 2020 a 2024.

Apresentação

Cada instituição interessada em se candidatar a uma vaga no 
congresso de renovação deverá, impreterivelmente, participar de 
pelo menos um encontro regional.

Caso sua instituição faça parte dos municípios da região da serra, 
por exemplo, mas não pode participar na data do encontro da 
Serra, poderá participar na data de outro encontro regional, sem 
prejuízo de sua candidatura ao Congresso de Renovação.

Observações Importantes

Programação
08h30 - Café da manhã

09h00 - Abertura

09h30 - Gestão de Recursos Hídricos nas Bacias Metropolitanas

10h00 - Papel do CBH

10h30 - Problemas Hídricos da Região das Bacias Metopolitanas

11h00 - Vivência do CBH da Bacia Metropolitana na Gestão 
das Águas

11h30 - Encaminhamentos

12h00 - Almoço


