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Relatório da Administração

A Cia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – Cogerh é uma Sociedade de
Economia Mista de capital autorizado, criada pela Lei Estadual nº. 12.217, de 18 de
novembro de 1993, vinculada à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Tem
a finalidade de implantar um sistema de gerenciamento de oferta de Água Superficial e
Subterrânea no Estado do Ceará, compreendendo os aspectos de monitoramento dos
reservatórios e poços artesianos, manutenção, operação de obras hídricas e organização
de usuários nas 12 Bacias Hidrográficas do Ceará. Através da informação e divulgação de
dados da Cogerh para a comunidade, a Cogerh tem se tornado co-gestora dos recursos
hídricos, para que possa tomar decisões coletivas negociadas, como também avaliar a
política de gestão a ser implementada nas bacias hidrográficas.
Assim, a Cogerh tem como missão gerenciar os recursos hídricos do Ceará promovendo o
acesso a água e contribuindo para o desenvolvimento. O Governo do Estado do Ceará
detém o controle acionário da sociedade com participação de 99,99 % do capital votante.
A Companhia é vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, sendo responsável pela
operação, manutenção e monitoramento do que representa 98% da capacidade total de
acumulação hídrica do Estado. A Cogerh aufere sua receita pela cobrança de tarifa pelo
uso da água. As tarifas são estabelecidas através de Decreto do Governador do Estado,
após apreciação e aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CONERH.
O Estado do Ceará possui mais de 80% do seu território inserido no semiárido e 90% do
seu solo fica no cristalino, tendo como característica a irregularidade espacial e temporal
das chuvas. Desde 2012, o Estado atravessa uma severa seca, sendo que em 2016 as
reservas hídricas totais chegaram a menos de 10%. Nesse contexto a COGERH vem
atuando de maneira alinhada com os órgãos do Sistema dos Recursos Hídricos do Estado
no sentido de manter a oferta hídrica aos usuários de Água do Estado. Nesse sentido a
Companhia realizou vários investimentos conforme listamos abaixo:
DESCRIÇÃO

R$

Construção da adutora para captação do Maranguapinho

3.753.987

Adutoras Ministério da Integração contrapartida
Adutora convencional Maranguape contrapartida
Obra de aproveitamento do volume morto do Pacajus
Realocação da Estação de Bombeamento do canal do
Ererê do açude Pacajus para o trecho IV do canal do
eixão das águas.
Melhoramentos na Estação de Bombeamento do açude
Castanhão
Aquisição de 02 conjuntos motobombas Estação de
Bombeamento do açude Pacoti
Contratação de serviços de prospecção geofísica aplicada
a hidrogeologia visando a locação de poços tubulares
profundos no Estado do Ceará.
Contratação de empresa para fornecimento e construção
de adutora para abastecimento das comunidades Orós e
Lima Campos.

2.898.941
2.678.597
2.134.758

1

1.363.019
742.500
542.909
518.400

341.144
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Instalação de adequação da tomada d`água da Estação
de Bombeamento Orós Feiticeiro
DESCRIÇÃO
Aquisição de duas motobombas para abastecimento das
comunidades ribeirinhas e do SISAR (reversão canal do
trabalhador)
Total

309.528
R$
59.083
15.342.866

Os recursos para realização dos investimentos acima listados foram oriundos de Aporte de
Capital realizado pelo Governo do Estado do Ceará. Para o ano de 2017 a Companhia
pretende continuar realizando investimentos com vista a garantir a oferta hídrica do
Estado buscando também estudar formas alternativas de gerar recursos hídricos, como,
dessalinização, reuso, aproveitamento de água subterrânea. Para tanto, os recursos serão
viabilizados através do Encargo Emergencial Hídrico instituído legalmente pelo Estado do
Ceará.
A Companhia proporciona aos seus empregados benefícios como, plano de saúde, plano
odontológico, gratificação de titularidade, vale refeição, auxílio educação para filhos até 24
anos de idade, auxílio creche, auxílio remédio, treinamento e tem trabalhado com vistas a
oferecer aos seus colaboradores o melhor ambiente possível. Tem seu quadro de pessoal
distribuído conforme apresentamos comparativamente no quadro abaixo os anos de 2015
e 2016:
SITUAÇÃO

2015

2016

Empregados Ativos

82

82

Cedidos pela COGERH a outras
entidades

12

12

Empregados Licenciados sem
remuneração

00

01

Cedidos à COGERH de outras
entidades

03

03

Comissionados sem vínculo

22

19

518

522

637

639

Terceirizados
TOTAL
*

Posição em 31/12/2015 e 31/12/2016

A Companhia atua ativamente junto aos 12 (doze) Comitês de Bacias Hidrográficas, além
das Comissões Gestoras de açudes estratégicos, propiciando que sejam tomadas decisões
deliberativas participativas e democráticas acerca do uso da água em todo o Estado do
Ceará.
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