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COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH 

Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema 

CEP: 60.824-140 – Fortaleza – CE – Brasil 

Fone: (85) 31950757 

ATA DA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA “COMPANHIA DE 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”, LAVRADA 

EM FORMA DE SUMÁRIO. NIRE 23.300.019385 

 

 

DATA: 10.06.2020 

 

1 – LOCAL E HORA: Ambiente virtual: https://meetingsamer21.webex.com/meetingsamer21-
pt/j.php?MTID=m170ee142cc026e6d27391d4910552f36, às 10:00 (dez horas). 2 – COMPOSIÇÃO DA 
MESA: Presidente do Conselho de Administração: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins; 
Conselheiro Diretor-Presidente da Cogerh e Secretário da Reunião: João Lúcio Farias de Oliveira. 
Demais conselheiros de administração presentes: Ricardo Aquino Coimbra, Ubirajara Patrício Álvares 
da Silva, Yuri Castro de Oliveira. José Sérgio Fontenele de Azevedo e Rosângela Maria Lucas Teixeira. 
E demais participantes da reunião: Diretor Administrativo Financeiro: Denilson Fidelis; Diretor de 
Planejamento: Elano Joca; Diretor de Operações: Bruno Rebouças; Assessoria Jurídica: Carlos Mota; 
Ouvidora: Lucivânia Figueirêdo de Sousa; Assessora de Governança, Riscos e Conformidade: Fernanda 
Benevides; Gerente de Planejamento: Paulo Pinho e Coordenadora: Luciandre Melo. 3 – QUORUM: o 
quórum foi atingido, conforme nome e número de conselheiros participantes listados acima. 4 – 
ORDEM DO DIA: a) Revisão do orçamento de 2020; b) Solicitação do SAAE de Quixeramobim para a 
recuperação da AMR Pedras Brancas. 5– DISCUSSÃO: Aberta a reunião, o Presidente do Conselho de 
Administração, Sr. Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins saudou a todos e continuou a reunião. 6 – 
DELIBERAÇÕES: b) Solicitação do SAAE de Quixeramobim para a recuperação da AMR 
Pedras Brancas: João Lúcio fez uma breve explanação sobre a solicitação do SAAE de Quixeramobim. 
Informou da intenção da Cogerh em fazer a doação de materiais para o SAAE de Quixeramobim com a 
finalidade de contribuir com a recuperação da Adutora de Montagem Rápida – AMR de Pedras Brancas. 
Solicitou inversão da pauta, de modo a ser discutido primeiro a questão do SAAE. O Conselho acatou e 
assim procedeu. Dando continuidade, Carlos Mota da Assessoria Jurídica explicou que se trata da 
doação de bens móveis envolvendo órgãos e entidades da Administração Pública, devendo ser 
observadas, as leis nº 13.303/16 e 1.476/04. A primeira prevê a dispensa de licitação, que se aplica no 
caso em questão, e a segunda, autoriza a Administração Pública Estadual a doar bens móveis e 
equipamentos a entidades públicas e privadas, nas condições que indica. Carlos Mota informou que 
pelas questões técnicas, entende-se possível a realização de dispensa de licitação para transferência de 
bens móveis ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim, desde que haja aprovação do 
Conselho de Administração da Cogerh. Especificamente, estamos falando, disse Carlos Mota, de 3 (três) 
mil metros de tubos de PVC no valor de R$ 603.360,00 e conexões variadas no valor de R$ 40.378,76, 
totalizando R$ 643.738,76. Em seguida, o Diretor-Presidente da Cogerh falou um pouco da importância 
desse apoio da Cogerh ao SAAE de Quixeramobim. Informou que o principal reservatório (Barragem-
Quixeramobim) ainda não possui uma recarga satisfatória capaz de atender a demanda da população, 
sem que haja interrupção de abastecimento de água local. E ainda ressaltou que a AMR também atenderá 
ao novo Hospital Regional do Sertão Central – HRSC. Em seguida, o Conselho aprovou de forma 
unânime o ponto em questão – doação da Cogerh ao SAAE de Quixeramobim, no tocante a 
materiais para recuperação da AMR de Pedras Brancas/Quixeramobim. a) Revisão do orçamento 
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de 2020 – foi iniciado pelas considerações gerais do João Lúcio, que informou da queda da arrecadação 
da tarifa de contingência e da necessidade de revisão do orçamento mais condizente com a atual 
realidade do faturamento da Companhia. Passou a palavra para Paulo Pinho, Gerente de Planejamento, 
que apresentou de forma pormenorizada a revisão realizada no orçamento da Companhia. Disse que o 
trabalho de revisão foi elaborado com o apoio de todas as diretorias e presidência da Cogerh com as 
seguintes premissas: redução da receita em R$ 40.022.367, o que corresponde um percentual de redução 
de 21,03%, onde foi ponderada a redução dos despachos de consumo das térmicas, tendo sido 
considerado 1/3 (um terço) de três despachos do encargo hídrico nos meses de agosto, setembro e 
outubro – R$ 4,5 milhões; aumento da tarifa no percentual de 2,48%, a partir de setembro; lucratividade 
positiva; caixa positivo de R$ 30 milhões; aplicação da MP 936 para os terceirizados e redução de horas 
extras e diárias; adiamento da negociação do ACT dos empregados efetivos, além do impedimento de 
promoções em 2020; recálculo na conta de energia elétrica; negociação de redução no orçamento e 
custeio e investimento em 30 milhões; aplicação do valor de R$ 11,22 milhões de contingenciamento em 
diversas contas orçamentárias, além da 1ª redução negociada. Em resumo, informou o gerente de 
planejamento, que de R$ 190.313.451 orçado para a receita total em 2020, após a revisão, passou-se para 
R$ 150.291.084. No que se refere ao orçado para receita de faturamento em 2020 no valor de R$ 
140.935.02, pós-revisão ficou em R$ 129.634.570 reduzindo assim R$ 11.300.492 e perfazendo um 
percentual de 8,02%. Quanto a receita do encargo hídrico emergencial, a previsão era de R$ 46.378.389, 
passando para R$ 18.603.548, reduzindo então R$ 27.774.841, o que corresponde a um percentual de 
59,89%. Em relação as outras receitas no valor de R$ 3.000.000, passou para R$ 2.052.965 após a 
revisão, reduzindo assim R$ 947.035, equivalente a percentual de 31,57%. Paulo Pinho apresentou 
também o quadro das despesas correntes, a saber: orçado para 2020, R$ 186.355,598, depois da 1ª 
revisão, ficou em R$ 161.340.860, com uma redução de R$ 25.014.738, e um valor contingenciado de 
R$ 11.226.172, o que corresponde a um total da redução de R$ 36.240.910,77, ficando o valor das 
despesas revisadas em R$ 150.284.418, com percentual de redução de 19,45%. Em seguida, explicou 
como se deu a redução do orçamento de custeio, considerando quadro de pessoal, qualificação 
profissional, segurança/vigilância, manutenção patrimonial, comunicação/telecomunicação, 
transportes/deslocamentos, publicidade e eventos, serviços de terceiros, energia elétrica, tecnologia da 
informação, despesas administrativas, tributos, depreciação/amortização, repasse para fonte Secretaria 
dos Recursos Hídricos – SRH, apresentando os valores para cada item. Continuando, explicou sobre a 
redução do orçamento de investimentos. Do total de investimentos planejados para 2020, no valor de R$ 
19.405.452,31, foram executados R$ 7.933.156,77, o que corresponde a um percentual de 40,88%; ainda 
serão realizados em 2020 investimentos no valor de R$ 6.340.248,32, equivalente a um percentual de 
32,67%, o que totaliza em 2020 um valor de R$ 14.273.405,09 e representa um percentual de 73,55%. O 
restante dos investimentos foram transferidos para 2021, o que corresponde a um valor de R$ 
5.132.047,22 e equivale a um percentual de 26,45%. Além desses dados, Paulo Pinho fez a leitura de 
uma lista de investimentos executados em 2020, a saber: EB Pirangi-Eixão, EB Pirangi-Canal do 
Trabalhador, Adutora convencional de Maranguape, aquisição de motobombas submersas EB Pacajus, 
adequação do inversor WEG – Eixão das Águas, manutenção de adutoras – recuperação civil mecânica 
elétrica nos sistemas de adução – Município de Canindé, aquisição de drone, aquisição de equipamentos 
para realização de levantamentos batimétricos, aquisição de 100 (cem) computadores, aquisição de 
gerador, totalizando um valor de R$ 7.933.156,77, o que corresponde a 40,88% de investimentos 
executados. Apresentou a lista de investimentos ainda a serem executados em 2020: conexão da UTR-08 
do Eixão das Águas, pequenos equipamentos (anemômetro: 4, profundímetros: 15), software (licenças: 
antivírus, windows server), equipamentos TIC, medidores de vazão e sistema de alimentação e 
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transmissão, remanejamento de adutoras CIPP (duplicação da CE 155), totalizando um valor de R$ 
6.340.248,32, o que corresponde a um percentual de 32,67%. Depois disso, o gerente de planejamento 
da Cogerh apresentou o quadro de investimentos para 2021, a saber: correção do fator de potência EB-
Banabuiú, medidores primários das EB’s, implantação da 2ª etapa do sistema de monitoramento 
qualiquantitativo telemétrico RMF/CIPP com aquisição de equipamentos, conexão do açude Curral 
Velho na 2ª etapa do sistema qualiquantitativo telemétrico RMF/CIPP, construção da adutora da Serra da 
Mãozinha, aquisição de office (licença), software (licenças: criptografia LGPD/Fluig), equipamentos 
TIC (switchs, rack cofre), licença do bizagi e aquisição de token, equipamento para medição de vazão, 
melhorias de infraestrutura – sede e regionais, revitalização elétrica EB- Itaiçaba, totalizando um valor 
de R$ 5.132.047,22, o que equivale a um percentual de 26,45%. Dando sequência, Paulo Pinho informou 
sobre o saldo inicial de caixa de R$ 45.801.367 em 2020 e a projeção ao final do ano é de R$ 
32.622.614. Em seguida, Paulo Pinho apresentou os encaminhamentos decorrentes da revisão do 
orçamento da Cogerh: elaboração do plano de contingência, apresentação ao Conselho de 
Administração, realização de reunião por Diretoria para comunicar sobre novo orçamento, suspensão de 
dotação de novos projetos, acompanhamento da execução realizando reuniões mensais com os gerentes. 
Concluída a apresentação, o membro do Conselho Sérgio Azevedo perguntou se o nível de 
confiabilidade e qualidade dos serviços da Cogerh seriam afetados. Paulo Pinho respondeu que acredita 
que não, pois toda a revisão foi fruto de diálogo e considerações das premissas já citadas. Informou que 
uma das preocupações da direção da Cogerh foi justamente garantir a continuidade do quadro de pessoal 
da Companhia para que as atividades possam acontecer da melhor maneira. João Lúcio reforçou o 
entendimento, informando que os principais projetos estratégicos continuam, assim como a permanência 
do quadro de pessoal, tendo havido o adiamento de alguns outros projetos, mas mantendo o padrão da 
gestão de recursos hídricos. O Diretor de Planejamento, Elano Joca, disse que a saúde financeira da 
Cogerh está sendo considerada nesse planejamento e que mesmo diante da situação de pandemia que 
estamos vivendo, espera-se um resultado positivo. O Conselheiro Ricardo Coimbra elogiou o trabalho 
pormenorizado e a apresentação didática da Cogerh. Paulo Pinho agradeceu e disse da honra da 
Companhia em receber elogio de um especialista. Realizadas as discussões, Eduardo Sávio – presidente 
do Conselho comentou que infelizmente a redução faz parte do contexto atual. Em seguida, colocou em 
votação e o Conselho aprovou a Revisão do orçamento de 2020. Após esse ponto, a Gerência de 
Planejamento, por Luciandre Melo, apresentou para o Conselho a Execução Orçamentária até abril de 
2020. Informou que já foi executada 31,01% da receita, estando até esse período com uma eficiência de 
89,92% e quanto as despesas 28,02% representando uma eficiência de 86,48%. Luciandre Melo 
considerou uma normalidade até abril e informou que a redução será mesmo sentida desse período pra 
frente. Encerradas as apresentações, os membros do Conselho, Ubirajara Patrício e Rosângela Teixeira 
informaram da data final dos seus mandatos, qual seja: 26 de junho de 2020. Ubirajara Patrício 
agradeceu a todos a oportunidade de convivência e o aprendizado viabilizado por sua participação no 
Conselho. Disse ainda que sua postura sempre foi em favor da continuidade e do sucesso da Companhia, 
na perspectiva financeira, social e política, representando o desejo dos empregados públicos efetivos da 
Cogerh, no qual foi eleito e confiado para tal. Em seguida, Rosângela Teixeira disse se sentir honrada 
em ser uma voz feminina representando os Comitês de Bacias. Também agradeceu a todos pela 
convivência e participação. Os membros em final de mandato se colocaram à disposição do Conselho 
independentemente de estarem ou não como integrantes. O presidente Eduardo Sávio, em nome de 
todos, parabenizou Ubirajara Patrício e Rosângela Teixeira pela grande e importante atuação no 
Conselho. Agradeceu também a oportunidade de convivência. 7 – ENCAMINHAMENTOS: O 
Conselho de Administração da Cogerh informou que a reunião de posse de seus novos membros será no 
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dia 30 de junho de 2020. 8 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do 
Conselho, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, declarou encerrados os trabalhos lavrando-se a 
presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por os conselheiros presentes. ESTÁ 
CONFORME O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. 
 

 

 

EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS 

Presidente do Conselho de Administração da Cogerh 

 

JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA 

Secretário da Reunião 
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Documento assinado eletrônicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em
03/07/2020, às 10:51 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE236.117.073-68

Fortaleza. Sexta-feira, 03 de Julho de 2020
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