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ASSUNTO
Coordenador nacional critica gestão de recursos hídricos

do Maranhão durante audiência em Brasília 
Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

Na manhã de ontem,  quarta-feira, 23, o coordenador nacional do Fonasc.CBH, João
Clímaco, participou da Audiência Pública na Comissão de Integração Nacional,

Desenvolvimento Regional e da Amazônia para tratar sobre o planejamento da gestão de
recursos hídricos em todo o País. A audiência ocorreu no Anexo II, no Plenário 15, às

10h15 e encerrou-se duas horas mais tarde. 

Com o objetivo de discutir o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a audiência foi
realizada em atendimento ao Requerimento nº 139/2017, de autoria do Deputado
Valadares Filho, que presidiu os trabalhos. Além do coordenador do Fonasc.CBH

participaram do evento os deputados Raquel Muniz e Deoclides Macedo, a gerente de
Projeto do GPP do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, no

Ministério do Meio Ambiente (MMA), Adriana Lustosa; o pesquisador e supervisor do
Núcleo de Articulação Internacional da Embrapa Cerrados, Lineu Neiva Rodrigues; o

secretário-executivo da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento
Básico (AESBE), Ubiratan Pereira da Silva e o representante dos Pescadores e Usuários

de Águas para o Lazer e Turismo da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos
Hídricos (CTPNRH), Wilson de Azevedo Filho. 

Em sua exposição, o coordenador nacional falou das dificuldades enfrentadas pela
sociedade civil como ator essencial na gestão da política de recursos hídricos, citando os
casos do Plano de Recursos Hídricos do Rio Paraguai (região Pantanal), do CBH do Rio

São Francisco e das dificuldades no Maranhão, especialmente do segmento da
sociedade civil dentro do CONERH-MA, para gerenciar os recursos hídricos e também de

fomentar o plano de bacia do Rio Tocantis, na região de Imperatriz. 



“Pedimos que se faça a revisão do plano da bacia do rio Tocantins, pois ele é uma balela.
Ele não representa o que realmente se precisa fazer pelo rio. Que haja um trabalho de
acompanhamento desse plano. Pedimos também que se coloque na reivindicação para
reunião sobre o rio Tocantins a presença do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do

Maranhão, já que o governo do Estado não quer que este conselho funcione e os
mecanismos de ligação com a sociedade, para troca de informações fica comprometido,

fica nulo e a classe política sem o apoio da sociedade fica sem as informações que
precisa para tomar decisão”, disse João Clímaco, cujo pedido foi acatado pelo deputado

Valadares Filho.

Veja a notícia no blog do Acélio Trindade

Veja o que saiu na imprensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3A8&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Juraci Filho

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3A9&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site Midiamax

Veja a notícia no portal da Câmara dos Deputados

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3AA&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3AB&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


ASSUNTO
Evento em Imperatriz discute a crise hídrica do Rio

Tocantins

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

      As demandas apresentadas pelo coordenador nacional do Fonasc.CBH, João
Clímaco, sobre o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, na semana passada, em
audiência pública realizada na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento



Regional e da Amazônia (CINDRA), na Câmara dos Deputados, em Brasília, serão
debatidas durante uma Mesa Redonda que acontecerá nesta sexta-feira, 01, às 09h
manhã, no auditório da sede das Promotorias de Justiça do Município de Imperatriz-MA,
tendo com principal assunto a questão da crise hídrica do Rio Tocantins. 
      Essa Mesa Redonda atende ao requerimento nº 165/2017 de autoria do deputado
federal Deoclides Macedo (PDT/MA), que participou da audiência na Câmara e ficou
impressionado com que os pesquisadores e representantes de organizações não-
governamentais apontaram de falhas na elaboração, execução e acompanhamento das
metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, especialmente sobre o Plano Estratégico
da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins-Araguaia. 
      O evento vai avaliar o que levou em conta a atual crise no abastecimento e a
perspectiva de aumentar a necessidade de água para consumo humano, agricultura e
geração de energia nos próximos anos. A Mesa Redonda tem por objetivo debater sobre
a Situação de Operação dos Reservatórios do Rio Tocantins nos municípios de
Imperatriz, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Governador Edison
Lobão, no Estado do Maranhão. 
       De acordo com João Clímaco a Lei das Águas (Lei 9.433/1997) estabelece que a
gestão dos recursos hídricos no país tem que ser realizada por meio de planos nacionais
periódicos, de forma descentralizada e participativa. Ou seja, tem que envolver o governo
federal, estados, municípios, usuários e representantes da sociedade. “Só que isso não
tem acontecido e os representantes da sociedade nas discussões sobre definição de
prioridades e implementação das metas de uso e proteção das águas reclamam ainda
que não são ouvidos”, disse. 
        João Clímaco aponta que as sugestões da sociedade não são levadas em conta,
principalmente nos estados e cita como exemplo o que aconteceu na bacia do rio
Tocantins, especialmente no Maranhão, onde o Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
fundamental para a implantação do plano de uso da água, não funciona. Segundo ele, o
plano de uso de águas do rio Tocantins apresenta falhas e dados incorretos e não
representa a realidade da bacia. 
       O presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu confirmou presença ao
evento que deve contar ainda com os prefeitos dos municípios de Imperatriz, Estreito,
Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e Governador Edison Lobão. 



O que: Mesa Redonda: Debatendo a Crise Hídrica do Rio Tocantins 
Quando: 01/09/2017
Horário: 9h
Onde: Auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz, localizada na Avenida
Perimetral José Felipe do Nascimento, Quadra 21, s/n - Residencial Kubitschek em
Imperatriz- MA. 

Veja a notícia no blog Folha de Cuxá

Veja o que saiu na imprensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3AC&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog Maranauta

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3AD&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no Notícias dos Blogs

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3AE&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


ASSUNTO 
Eleição do Consema - Fonasc.CBH é eleito 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

O Fonasc.CBH foi eleito como membro titular da representação da sociedade civil
organizada para o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), durante a III
Assembleia de Eleição do Conselho, realizada nesta quinta-feira, dia 10, no auditório da
Fiema. Das 18 entidades da sociedade civil, previamente habilitadas para a eleição,



apenas 14 entidades fizeram seu credenciamento para concorrer a eleição. Ainda houve
eleição também para os representantes do setor empresarial para o CONSEMA, onde
foram eleitos, por consenso, entre as entidades. Foram habilitadas 30 entidades e apenas
27 se credenciaram para as eleições. 

Na parte da manhã ocorreu o credenciamento das entidade da sociedade civil e do setor
empresarial, seguida da leitura do regulamento da Assembleia e a mesa redonda falando
da importância de cooperação entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e o
CONSEMA. A mesa foi comanda pelos secretários adjuntos da SEMA, Diego Matos,
Liene Pereira e Talissa Moraes. Na parte da tarde, sociedade civil e setor empresarial se
dividiram por segmento e em locais separados para proceder a eleição. Cada entidade
teve um pequeno tempo para se apresentar e pedir votos. Após esse momento, foi
realizada o procedimento de votação entre as entidades que poderia ser consensual ou
por votação em cédula. 

Constrangimentos – De acordo com Thereza Christina Pereira Castro, vice-coordenadora
nacional do Fonasc.CBH, a entidade que ele representa passou por um forte
constrangimento durante a plenária, tudo por conta de um erro de interpretação feito pela
SEMA, por duas razões completamente descabidas. A primeira alegação foi de que o
Fonasc.CBH havia se credenciado para eleição fora do prazo. Thereza Christina rebateu,
confirmando que o credenciamento do Fonasc foi feito às 11h14 da manhã destaquinta-
feira, 10, sendo que conforme regulamento aprovado pela plenária, o credenciamento
aconteceria até às 12h. 

A segunda alegação é que o Fonasc.CBH só podia ser representando pelo seu
coordenador, senhor João Clímaco Soares de Mendonça Filho. Entretanto, Thereza
Christina mais uma vez rebateu o equívoco da SEMA, informando que estatutariamente o
Fonasc.CBH é representado legalmente por João Clímaco, e que entretanto, ele pode dar
procuração para ser representado em quaisquer instâncias. Além disso, Thereza
Christina, que além de ser a vice-coordenadora da entidade, ainda estava de posse de
uma procuração de cartório, para credenciar o Fonasc.CBH para eleição do Consema. 

“É lamentável assistir erros como estes por parte da SEMA, principalmente vindo de
alguém que, apesar de não ter se apresentado, ouviu-se falar de tratar-se de alguém com



conhecimento do direito. Talvez, por trás das alegações houvesse uma intenção de nos
excluir à força do processo”, disse. 

Desfeito o equívoco, Thereza Christina acrescentou que o diálogo proposto de
cooperação entre SEMA e CONSEMA, durante a Assembleia, é muito bonito, mas que na
prática as coisas mudam completamente de figura, como por exemplo, o esvaziamento
do Conselho e falta de articulação necessária para conduzir de forma competente e
coerente a gestão de meio ambiente no Estado. 

Eleitos – Do segmento da sociedade civil organizada as entidades que foram eleitas
como membros titulares, além do Fonasc.CBH, foram: Assosciação Comunitária de
Educação em Saúde e Agricultura (ACESA); Associação da Comunidade
dosRemanescentes do Quilombo Riachuelo e Adjacências; Associação Solidariedade
Libertadora Área de Codó; Associação Vencer Juntos em Economia Solidária (AVESOL);
Grupo de Tambor de Crioula Unidos de São Benedito do Taim; Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA) e Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
(UNDB). 

As entidades suplentes foram: Associação de Pescadore e Agricultores Canto dos
Lençóis; Instituto Ecos de Gaia; Instituto Educacional e Social Shalom; Instituto
Maranhense Educandário Betesda; Instituto Nacional dos Colonos (INCOLONOS) e
Instituto Nossa Senhora Aparecida. 

Deverá ser aberto um novo edital para preenchimento de duas vagas de suplentes, pois o
Conselho precisa de 8 membros titulares e 8 membros suplentes.

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog da Priscila Petrus

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3AF&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Maranauta

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B0&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog Voz da Raposa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B1&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


ASSUNTO 
Artigo - Gestão de Recursos Hídricos não é brincadeira

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

Thereza Christina Pereira Castro*

Há uma brincadeira muito popular entre as crianças: é o faz de conta. Na imaginação
infantil, o faz de conta é um elemento motivador para encarar, por vezes, realidades que



não se gosta, ou seja, é como saborear um bife, sendo que o prato ou está vazio ou tem
apenas o chibé.

Adultos já não brincam do faz de conta, porém alimentam sonhos de um mundo melhor.
Mudar o mundo, por exemplo, é lutar pelo que preconiza a lei federal nº 9.433/1997, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Por ideais valorosos para o cidadão –
como a água – é que sou conselheira nacional e estadual (Conselho Nacional de
Recursos Hídricos – CNRH e Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH).
Como conselheira sempre prezei pela seriedade e competência dos trabalhos e que a
gestão das águas seja participativa, descentralizada e com total transparência. Até
porque eu não poderia requerer qualidades que não sejam da boa água (límpida, leve e
bem social comum valioso).

Falando da água, uma coisa não se faz com ela: é brincar de faz de conta. Não é de hoje
que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) vem brincando de faz de conta com
a gestão das águas no Estado. O órgão brinca quando não consegue reconhecer a
participação da sociedade e sua relevância neste processo de gestão, conforme
fundamento que está na lei: “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades” – lei
estadual nº 8.149/2004.

O CONERH, segundo a lei, é o órgão superior, colegiado deliberativo e normativo do
Sistema Integrado de Recursos Hídricos. Infelizmente, a atual gestão da SEMA vai
“fazendo de conta” sobre a existência do Conselho, quando não atende os pressupostos
essenciais das leis como: falta de transparência nas informações, descaso para com os
encaminhamentos e propostas da sociedade civil, questões de outorga da água que não
passam pelo Conselho e quando tomadas de decisões importantes para política e
aplicações de recursos não são compartilhadas com os conselheiros que são atores
legítimos da governança das águas.

É de causar estranheza ver o secretário, e também presidente do CONERH, fazendo
carreira solo da gestão dos recursos hídricos, andando pelo Maranhão completamente na
contramão da lei. Tal conduta tem trazido resultados negativos para a política das águas
e revelando comportamentos autoritários e antidemocráticos, que lamentavelmente
presenciamos em fevereiro deste ano, quando o presidente (que quase não vai às
plenárias) estava visivelmente transtornado com as críticas que recebeu da imprensa por
sua “incapacidade política” de conduzir o Conselho.

O CONERH está em processo eleitoral e o que se nota é uma condução completamente
unilateral de seu presidente, o secretário Marcelo Coelho. Tudo neste processo foi feito
ad referendum, prerrogativa que cabe ao presidente usá-la, porém falta a homologação
disso em plenária do Conselho – conforme está na lei – coisa que ele não fez.

Os conselheiros já haviam elaborado alterações necessárias para os normativos que



tratam das eleições e que foram ignoradas por um gestor que não quer compreender
como se faz a gestão de recursos hídricos.

É diante deste cenário que a sociedade civil fará o papel que lhe compete e vai recorrer
ao Ministério Público para que os equívocos deste processo eleitoral, conduzido de forma
não republicana e não transparente pelo seu presidente, sejam corrigidos.
 
* Thereza Christina é engenheira civil e vice-coordenadora nacional do Fonasc.CBH
(Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas)

Veja a notícia no blog do Robert Lobato

Veja o que saiu na imprensa

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B2&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog Maranauta

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B3&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Diego Emir

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B4&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site GS Notícias

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B5&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site Agência de Notícias Baluarte

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B6&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no Jornal O Estado do Maranhão

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B7&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no Portal Imirante.com

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B8&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog Ilha Verde

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=789F3B9&e=C4A984&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1

