
COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO JAGUARIBE

Resolução N0  001/2005                                Limoeiro do Norte,  11 de outubro de 2005

O Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei N0 11.996, de 24 de Julho de 1992, conforme Decreto estadual N0

25.391, de 01 de Janeiro de 1999, de acordo com o artigo 40 inciso IX de seu regimento:

Artigo 40 – São competências do Comitê:

IX – constituir comissões específicas e câmara técnica definindo no ato de criação, sua
composição, atribuições e duração.

Considerando a necessidade de regulamentar o processo de renovação do Comitê da
Sub-Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, para seu quarto mandato, constitui-se uma
comissão responsável por todo o processo, até o congresso de renovação do colegiado.

A comissão responsável pelo processo de renovação foi criada no dia 16 de setembro de
2005, tem como função coordenar o processo de renovação e será desfeita no dia 16 de
dezembro de 2005. Sua composição é:

1 – Andrea Almeida Cavalcante – representante do segmento sociedade civil organizada
2 – Francisco Adolfo de Morais – representante do segmento usuários
3 – Francisca Vaneide da Silva – representante do segmento poder público municipal
4 – Ana Valéria Oliveira de Moraes – representante do segmento poder público estadual
e federal  

DIRETRIZES QUE NORTEARÃO O PROCESSO DE RENOVAÇÃO DAS
ENTIDADES/INSTITUIÇÕES DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA

DO BAIXO JAGUARIBE

Considerando  a  necessidade  de  regulamentar  o  processo  de  renovação  do CSBH –
Baixo Jaguaribe definiu-se como diretrizes e/ou ações para a renovação o que segue
abaixo:

 Realizar 03 (três) encontros regionais, ou seja, reunir os nove municípios da sub-
bacia em bloco de três, por proximidade, ficando com a seguinte composição: 1 -
Aracati,  Fortim e Icapuí, sendo o encontro no município de Fortim no dia 25 de
outubro de 2005; 2 – Itaiçaba, Jaguaruana e Palhano, sendo o encontro em Itaiçaba
no dia 17 de novembro de 2005; e 3 – Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas, sendo o
encontro em Limoeiro do Norte no dia 24 de novembro de 2005;

 Promover um Congresso de Renovação do Comitê, no dia 16 de dezembro de 2005,
no município de Limoeiro do Norte;



 Definir critérios para a escolha da nova composição do comitê;
 Enviar com antecedência o convite e a programação das atividades do processo de

renovação do comitê, procurando mobilizar e divulgar às diversas instituições para o
processo;

 Durante o processo de renovação e eleição do comitê torna-se necessário ampliar a
base de discussão, envolvendo um maior número de instituições nos encontros;

 Somente poderão concorrer as vagas no comitê as instituições que tiverem atuação
na sub-bacia do Baixo Jaguaribe e no caso de entidades do segmento sociedade civil
e usuários deverão desenvolver atividades afins a recursos hídricos e meio ambiente;

 As entidades/instituições que pleiteiam vagas no comitê devem enviar à comissão
eleitoral  a ficha de credenciamento e a documentação necessária até o dia 30 de
novembro de 2005. O material solicitado deve ser entregue no seguinte endereço:
Rua:  Cel.  Antônio  Joaquim,  1296 – Centro  –  Limoeiro  do Norte  –  CE –  CEP:
62.930-000. Em caso de dúvidas favor ligar para (88) 3423.40.60 falar com André,
Tereza ou Vandebergue;

 A documentação mencionada no item acima deve ser apresentada pelos seguimentos
sociedade civil e usuários. Documentos necessários: 
1 – Cópia da ata de fundação da entidade ou estatuto;
2 – Ofício assinado pelo representante legal da entidade, indicando titular e suplente
para representação da mesma no congresso de renovação;
3 – Cópia do CNPJ da entidade
4 – Cópia da ata de posse da atual diretoria

PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DAS ENTIDADES NO
CONGRESSO DE RENOVAÇÃO A SER AVALIADA NOS ENCONTROS

REGIONAIS

A  escolha  das  entidades  no  congresso  de  renovação  será  regida  por  critérios
estabelecidos  pela  comissão  de  renovação.  Os  critérios  serão  aplicados  para  cada
seguimento do comitê cumprindo-se a seguinte ordem: 

Segmento Público Estadual e Federal

1 Os membros natos
2 Importância da instituição na sub-baca
3 Voto por entidade/instituição
4 Votação na plenária setorial por entidade

Segmento Público Municipal

1 Uma entidade por município
2 Consenso entre as instituições do poder público municipal
3 Voto por entidade/instituição
4 Votação na plenária setorial por entidade



Segmento Usuários

1 Abrangência e/ou importância da instituição na sub-bacia
2 Instituição participante do comitê com boa freqüência (assiduidade) nas reuniões ou

que tenha reconhecimento das ações desenvolvidas pelas entidades constituintes do
comitê 

3 O voto será por entidade/instituição
4 Votação na plenária setorial por entidade

Segmento Sociedade Civil Organizada

1 Paridade entre os municípios  inseridos na sub-bacia, correspondendo a uma vaga
por cada município

2 Entidades que tenham abrangência regional e de importância relevante na sub-bacia
3 Instituição participante do comitê com boa freqüência (assiduidade) nas reuniões ou

que tenha reconhecimento das ações desenvolvidas pelas entidades constituintes do
comitê

4 O voto será por entidade/instituição
5 Votação na plenária setorial por entidade

José Maria de Andrade
Presidente do CSBH Baixo Jaguaribe
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