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ASSUNTO
Secretário não comparece à reunião do CONERH e

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

A pauta da reunião de ontem, dia 30, do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CONERH), que trataria sobre o processo eleitoral do colegiado para
2017, ficou prejudicada por falta de quórum. Dentre os faltosos estava o
secretário de Meio Ambiente, Marcelo Coelho, que também é presidente do
CONERH.

Mesmo sem a presença de muitos conselheiros, a secretária executiva do
Conselho, Ana Cristina Fontoura apresentou a legislação vigente sobre as
eleições para o Conselho, lembrando que não há possibilidade de reeleição
da entidade e também da pessoa que representa a entidade, ou seja, se o
conselheiro representou determinada instituição no atual mandato, no
mandato seguinte ele não pode fazer parte do conselho mesmo que seja



escolhido por instituição diferente daquela que ele representou anteriormente. 
Muitos conselheiros se manifestaram pedindo a imediata revisão da
legislação, alegando que pode haver prejuízo nas discussões do plenário,
como, por exemplo, se uma entidade como Ibama não pode se reeleger
(conforme a atual legislação), que outra instituição ficaria em seu lugar, com
as mesmas competências no assunto sobre recursos hídricos que já possui?

A representante do Fonasc.CBH dentro do CONERH, conselheira Thereza
Christina Pereira Castro disse a todos que o segmento da sociedade civil fez o
seu dever de casa e conversou com o secretário adjunto da SEMA em 14 de
dezembro do ano passado, falando da importância de alterar o regimento
interno do Conerh (Resolução nº 001/2012) e o decreto de regulamenta o
conselho (Decreto nº 27.319/2011) e que havia se proposto o segmento
estudar profundamente os temas em janeiro para em seguida este assunto ser
pautado no pleno do Conselho. “O segmento da sociedade civil não vai aceitar
esse modelo que foi proposto para o processo eleitoral. Não vai aceitar a não
recondução dos membros. Todos nós devemos ter a maturidade para que este
tema seja analisado pela CTIL, que a Câmara encaminhe seu posicionamento
ao plenário para aprovação, para que se evite a judicialização do processo
eleitoral”, afirmou.

Já o conselheiro Agenor Jaguar fez duras críticas ao secretário Marcelo
Coelho por não ter comparecido à reunião e por não dá importância ao
Conselho. “Isso aí que foi apresentado é inconstitucional. Não existe essa de
nem pessoa física e nem pessoa jurídica não serem reeleitas ou reconduzidas
ao conselho. Apresentar esse absurdo aí para depois querer aprovar ad
referendum é ridículo e não podemos aceitar”, comentou.

O ex-presidente do CBH do Rio Munim Carlos Borromeu também endossou
as críticas do conselheiro e lembrou que enquanto foi dirigente do colegiado
não obteve um apoio ou ajuda da Secretaria de Meio Ambiente. “Até para
gente ser recebido nesta SEMA existe uma cancela, coisa que em outras
secretarias não existe, isso é humilhante. Pensam que a gente vem aqui só
para pedir”, desabafou.

Pelas críticas direcionadas ao secretário e de sua ausência como algo
rotineiro dentro do pleno do CONERH, tudo leva a compreender que é de
interesse do secretário a aprovação da matéria ad referendum (quando o
secretário assina e referenda resolução sem aprovação do pleno, ou porque
não houve reunião ou por falta de quórum). Cabe refletir que pouquíssimas
vezes o secretário Marcelo Coelho presidiu as reuniões do Conselho, uma vez
que ele não vê a importância dos conselheiros como seus pares na gestão de
recursos hídricos para realizar uma gestão compartilhada e descentralizada,
conforme preconiza a lei dos recursos hídricos.

O próximo passo é colocar este assunto na ordem do dia da reunião ordinária
que acontece na próxima quinta-feira, dia 02, para que a CTIL revise os
documentos, proceda com as alterações e após aprovação do pleno, ser
encaminhado à Casa Civil para assinatura do governador.
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ASSUNTO
Resolução nº 2 do CONERH não é publicada

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 
A reunião da Câmara Técnica de Criação de Comitês de Bacias Hidrográficas,
marcada para a tarde de ontem, dia 13, ficou comprometida pelo fato que a
Resolução CONERH, nº 02 de 2012, que sofreu alterações para realização de
processo eleitoral dos Comitês de Bacias, sendo aprovada na 11ª reunião
extraordinária do CONERH, ocorrida em 17 de novembro do ano passado,
não teve a sua nova redação publicada em diário oficial. A Resolução nº 02
que regulamenta a instalação dos Comitês de Bacias Hidrográficas do
Maranhão.
Como que em um jogo de empurra-empurra, ficou evidente a falha que se
ocasionou na secretaria executiva do CONERH com relação aos trâmites e
encaminhamentos que são dados no plenário do CONERH.
Ontem definiu-se que os membros das Câmaras Técnicas encaminhariam
mais uma vez a resolução com a nova redação, que foi aprovada em plenário,
para que se providenciasse com urgência a publicação do documento no
Diário Oficial do Estado, para que não haja prejuízos ao processo eleitoral que
precisa ter início até abril deste ano.
Por conta disso, a reunião que se realizaria amanhã, dia 15, com os membros
dos CBHs dos Rios Munim e Mearim para tratar das eleições teve que ser
remarcado para semana que vem.
Sempre houve uma preocupação do segmento da sociedade civil para com o
modus operandi da secretaria executiva do Conselho, para que sempre
houvesse mais competência técnica, maior articulação entre segmentos,
articulação do pleno com o presidente do Conselho a medida em que os
assuntos se tornam mais complexos e de maior volume. Ainda há
preocupação para que a secretaria executiva elaborasse seu plano de
trabalho e que o mesmo fosse submetido à aprovação do colegiado, além de
possuir mais autonomia de trabalho e de finanças para o desempenho da
função.
Ainda houve ontem uma aproximação dos conselheiros com a assessoria de
comunicação com o intuito de melhorar o trafego das informações para que
não haja ruídos, assim como para que o assessores possam dar apoio
necessário ao processo eleitoral dos CBHs.
Reunião da CTIL – A reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais
Legais, realizada ontem, adiantou seus trabalhos e mais uma vez cumpriu seu
papel. Apresentou um parecer técnico sobre todo o processo eleitoral. A CTIL
mantem seu posicionamento em revisar da necessidade de alterações ao
Decreto 27.319 de 14 de abril de 2011, que regulamenta o Conselho e
também do Regimento Interno do CONERH, apresentando proposta de novo
conteúdo e bem como de um modelo eleitoral para renovação do pleno do
CONERH.
De acordo com a conselheira Thereza Christina Pereira Castro a renovação
do processo eleitoral do Conselho tem por objetivo atender aos princípios de
descentralização e participação conforme preconiza a lei de recursos hídricos.



A proposta apresentada ontem será apresentada durante a reunião do
CONERH, marcada para o próximo dia 17 deste mês.

 

Veja a notícia no blog IMARH

ASSUNTO 
Secretário adjunto não vai a reunião 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 
LAMENTÁVEL – SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEMA CHEGA NO FIM
DA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DO CONERH QUE TRATARIA DO
PROCESSO ELEITORAL DOS CBHs

Veja o que saiu na imprensa
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Na tarde de ontem, dia 22, foi convocada uma reunião entre os
conselheiros membros da Câmara Técnica de Criação de Comitês de
Bacias Hidrográficas (CTCCBH) do CONERH, os presidentes dos CBHs
dos Rios Munim e Mearim, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, o
secretário adjunto de licenciamento, Diego Matos e o chefe de gabinete
do secretário de meio ambiente para tratarem sobre o processo de
eleição dos dois únicos Comitês de Bacias que existem no Estado. Para
surpresa de todos, foi informado que uma outra reunião foi agendada
entre o secretário de meio ambiente, Marcelo Coelho e os presidentes
dos CBHs para a próxima quinta-feira, dia 23, para tratar também sobre
as eleições dos Comitês.

Porém, o que mais desagradou os presentes foi a ausência do chefe de
gabinete da SEMA, Sabino Rocha e da chegada ao final da reunião do
secretário adjunto de licenciamento, Diego Matos – cuja reunião teve
início por volta das 14h30 e só às 16h o secretário adjunto compareceu.
O primeiro não justificou a ausência e o segundo explicou que chegou ao
horário, porém teve seu tempo tomado pelo gestor da sala de situação da
SEMA. E mesmo chegando ao fim da reunião, o adjunto Diego Matos
pouco contribuiu e manteve-se mais como ouvinte.

Diante disso, a conselheira Thereza Christina Pereira Castro questionou
qual seria o grau de comprometimento da Secretaria para com os CBHs
dos rios Munim e Mearim. “Marcar outra reunião para tratar do mesmo
assunto e ainda nem a presidente desta Câmara, a conselheira Ana, ser
convidada é lamentável”, disse.

De forma unânime todos os presentes concordaram que não pode haver
eleição dos CBHs se não houver orçamento previsto para tal finalidade e
o real comprometimento da SEMA com os Comitês de Bacias
Hidrográficas. Todos também concordaram que os CBHs, existentes há
dois anos, padecem de credibilidade. “Não sou candidato, pois não quero
presidir uma coisa que não existe. Isso está desacreditado”, desabafou o
atual presidente do CBH do Rio Munim, Carlos Borromeu.

O presidente do CBH do Rio Mearim, Ivo Gonçalves também compactuou
com a afirmação de Borromeu, pois não pretende ser presidente de algo
inexistente. “Precisamos organizar as coisas ou então se deve esquecer
de vez a política dos Comitês de Bacias”, disparou.

Durante a reunião, o presidente Ivo Gonçalves explicou que está tentando
marcar uma reunião com o secretário Marcelo Coelho desde setembro do
ano passado. “Quando tivemos a oportunidade de estar com o secretário,
entregamos o planejamento anual do Comitê e nunca tivemos respostas.
Passamos um ano sem poder reunir o Comitê e isso é grave”, lamentou.

Outro fato que foi duramente criticado foi o Fórum dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, realizado em junho do ano passado na cidade de Codó.
Não houve avanços, não houve o fortalecimento dos comitês que já
existem e nem se criou os CBHs dos rios Balsas, Preguiças e Itapecuru.
Os presentes criticaram ainda sobre os custos de se fazer tal evento, sem
atingir as metas e cumprir com objetivos básicos.



Assuntos como fazer o cronograma da eleição, fazer alterações no edital
sobre as eleições todos acordaram em fazer após a reunião com o
secretário de meio ambiente para saber se haverá orçamento para
custear o processo das eleições. O conselheiro Manoel Araújo, que é
presidente da CTIL também lamentou a falta de vontade política em
fortalecer os Comitês. “Se não houver comprometimento não pode haver
eleição”, finalizou.
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