
                           
Limoeiro do Norte – Ce, 17 de Junho de 2005.

O comitê  de  Sub-Bacia  Hidrográfica  do  Baixo  Jaguaribe,  órgão  integrante  do  Sistema
Integrado do Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará,  vem através deste apresentar seu
apoio a Sra. Ana Valéria Oliveira Moraes, representante do IBAMA no segmento poder
público Estadual e Federal. Abaixo seguem algumas considerações que julgamos relevantes
e necessárias para nossa decisão de enviar esta moção de apoio.  

Face as problemáticas ambientais e os conflitos de uso da água no Baixo Jaguaribe, que
colocam em risco a sobrevivência de comunidades e a qualidade das águas na região, o
Comitê  de  Sub-bacia  Hidrográfica  do  Baixo  Jaguaribe  deliberou  que  os  membros  do
colegiado  ao tomar  conhecimento  de  tais  agressões  devem observar,  averiguar,  avaliar,
orientar e encaminhar as questões até as instâncias competentes.

Assim,  a  Sra. Ana Valéria  Oliveira  Moraes e  o  Sr.  Cláudio  Alves  Pinto ao  estarem
presentes na comunidade do Porto do Céu além de representarem nos dias de 06/01/05  a
instituição (IBAMA) representavam este comitê,  quando foram humilhados, agredidos e
ameaçados de morte.

É do conhecimento desse colegiado que a empresa Aquabrás, instalada na comunidade do
Porto do Céu – Aracati/CE, representa ação contra a representante do IBAMA no Comitê
de Sub-bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, acusando-a de “invasão de terra e incitação
a violência”.

Somos  sabedores  que  a  Sra.  Ana  Valéria  sofreu  represarias  por  parte  de  superiores
imediatos da gerência regional do IBAMA em Aracati, quando nos meses de fevereiro e
março, teve 15 (quinze) dias em cada mês sua freqüência cortada, prejudicando assim seu
ordenado, gerando transtornos pessoais.

Diante dos fatos, abaixo relacionados:

1- Reconhecemos  o  valoroso  trabalho  desempenhado  pela  funcionária  do  IBAMA,
representante membro do comitê de bacia, a quem externamos nosso apoio.

2- Consideramos que as acusações imputadas a Sra. Ana Valéria pelo dono da Aquabrás
são levianas, pois conhecemos a ética e o respeito com que a mesma trata as questões
profissionais, e a mesma atendia a um chamado dos moradores da comunidade Porto do
Céu para verificar a situação danosa cometida pelo Sr. Eudes/Aquabrás.
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3- Sabemos que a Sra. Ana Valéria agia segundo a missão de sua entidade (IBAMA) e
apoiada nas atribuições deste colegiado, que é de estimular a proteção e a preservação
hídrica e do meio ambiente contra ações que possam comprometer o uso atual e futuro”.

4- Entendemos  ser  necessário  acompanhamento  de  providências  quanto  ao  modelo  de
fiscalização realizado pelos fiscais do IBAMA da regional de Aracati, que conseguem
“não  detectar”agressões  ambientais  na  área  conflitante,  comunidade  Porto  do  Céu,
quando outra equipe do IBAMA, assinala pelo menos quatro danos, conforme relatório,
e essas “não constatações” põem em risco a sustentabilidade dos recursos ambientais e
põem em risco vidas.

5- Diante do que vemos existe desrespeito ao meio ambiente e aos direitos humanos e
tememos pela  disseminação dessas práticas,  por isso solicitamos vosso empenho na
resolução do exposto.

6- Essa moção de apoio é um documento público e será encaminhada para instituições e
organizações sociais.

Atenciosamente,

José Maria de Andrade
Presidente do CSBH – Baixo Jaguaribe
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