
Limoeiro do Norte – Ce, 21 de setembro de 2017.

MOÇÃO DE REPROVAÇÃO

O  Comitê  da  Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Baixo  Jaguaribe  (CSBHBJ),  organismo
colegiado  integrante  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Recursos  Hídricos  do  Ceará,  que
congrega 46 entidades/instituições membros, representantes de 09 (nove) municípios da referida
sub-bacia,  vem manifestar  a V.S.ª a reprovação  da prestação de contas da bacia do Baixo
Jaguaribe, constante do Balanço Financeiro da COGERH do ano de 2016, devido a falta de
especificação  das  despesas  inerentes  a  bacia  do  Baixo  Jaguaribe  e  as  que  envolvem  a
transferência de água pelo Eixão da Águas.

O  Balanço  financeiro  da  Companhia,  foi  apresentado  por  ocasião  da  53a Reunião
Ordinária do CSBH Baixo Jaguaribe, realizada no dia 21/09/2017 no município de Itaiçaba, na
ocasião ocorreram vários questionamentos sobre as despesas apresentadas no Balanço financeiro
da companhia como sendo da bacia do Baixo Jaguaribe, e que no entendimento da Plenária não
representam custos administrativos/operacionais da gerência regional da COGERH de Limoeiro
do Norte, e sim despesas com a transferência de água do açude Castanhão para a RMF – Região
metropolitana de Fortaleza, via Eixão das Águas, sem a quantificação da receita correspondente
a este envio para as Bacias do Baixo/Médio Jaguaribe, o que deixa nossas bacias deficitárias. 

Pelo entendimento do colegiado, é necessário que seja revista a alocação destas despesas,
com a retirada das despesas do Eixão das Águas, ou a inclusão das receitas para as bacias do
Jaguaribe, correspondentes ao volume que efetivamente chegou aos reservatórios da RMF com
essa transferência.

Diante do exposto, a plenária reprovou a prestação de contas apresentada e solicita que a
COGERH  adote  medidas  necessárias  para  correção  do  demonstrativo  contábil,  para  que  o
mesmo possa efetivamente retratar a realidade de cada bacia hidrográfica.

Atenciosamente,

Aridiano Belk de Oliveira

Presidente do CSBH Baixo Jaguaribe
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