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MOÇÃO Nº 01/2014

Temos a honra de comunicar que este colegiado aprovou na 39ª Reunião Ordinária do 

dia 07 de fevereiro de 2014, a MOÇÃO DE REPÚDIO REFERENTE AO ATRASO DAS OBRAS 

DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO, PELO GOVERNO FEDERAL, de 

autoria  do  COMITÊ  DE  SUB-BACIA  HIDROGRÁFICA  DO  MÉDIO  JAGUARIBE,  ente 

integrante  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  dos  Recursos  Hídricos  –  SIGERH  com  funções 

consultivas e deliberativas, com atuação na sub-bacia do Médio Jaguaribe, vinculada ao Conselho 

de Recursos Hídricos do Ceará – CONERH, segundo a Lei Nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010.

Reportando-se  para  a  região  Nordeste  sendo  o  estado  do  Ceará  como  um  dos 

beneficiados com a água do rio São Francisco, que trará sem sombra de dúvidas vitalidade aos 

sertanejos. O estado do Ceará está inserido na região semi-árida do país e atravessa a pior seca dos 

últimos 50 anos, onde é necessário ser tomadas medidas urgentes pelo governo federal brasileiro.

Atualmente os reservatórios do estado do Ceará gerenciados pela Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos – COGERH em parceria com o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas – DNOCS encontram-se com um volume de 32,20% de sua capacidade, ou seja, dos 18.826 

bilhões m³ de capacidade, temos o volume acumulado de 6.062 bilhões m³. Vale salientar que só o 

açude Castanhão representa aproximadamente 50,00% do poder de acumulação de água do estado 

do Ceará.

E diante do cenário meteorológico apresentado pela Fundação Cearense de Meteorologia 

e  Recursos  Hídricos  – FUNCEME no dia  24 de fevereiro de 2014 no site  www.funceme.br o 

presidente da FUNCEME mostrou preocupação com a possibilidade da configuração do fenômeno 

El Niño no segundo semestre deste ano. “Desde o mês passado estou alertando as autoridades para 

que, além das ações emergenciais, sejam tomadas decisões permanentes. Os modelos mostram um 
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forte sinal de El Niño e isso pode ser um indicado de poucas chuvas em 2015. Não estou fazendo 

previsão para o próximo ano, é muito cedo para isso, mas acredito que devemos nos preparar para a 

pior situação.

Desta forma repudiamos a inércia do governo brasileiro em não concluir as obras do 

Projeto de Integração do São Francisco que visa não só atender o povo cearense, mais também toda 

a região nordeste do Brasil. O CSBH Médio Jaguaribe aguarda uma resposta do governo brasileiro e 

agradece a atenção dispensada.
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