
Excelentíssima Senhora Ministra, 

  

Em nome do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, 

queremos cumprimentá-la por sua posse em 04 de janeiro do ano em curso como 

Ministra de Estado do Meio Ambiente e da Mudança do Clima do Brasil. 

Ao congratular-nos com a vossa nomeação, desejamos que vossa 

excelência tenha sucesso no desempenho do exercício dessa importante missão, com 

votos sinceros de um período de trabalho fértil de realizações, que venham ao encontro 

dos mais altos e legítimos interesses do meio ambiente e dos recursos naturais 

renováveis. Que V.Exa. nesse honroso cargo de Ministra de Estado tenha tranquilidade 

e sabedoria no desempenho dessa nobre missão 

O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – FNCBH, é a 

instância colegiada formada pelo conjunto dos Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH’s 

legalmente instituídos no âmbito do Sistema Nacional e dos Sistemas Estaduais de 

Recursos Hídricos existentes no território brasileiro e principal legitimado na articulação 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas em nível nacional, visando o fortalecimento dos 

mesmos como parte integrante do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos de 

forma descentralizada, integrada e participativa. 

Dessa forma, e ciente da sua nobre missão, o FNCBH, através do 

Colegiado Coordenador, responsável por promover a comunicação e divulgação das 

ações e atividades do FNCBH no âmbito interno de seus Comitês de Bacias 

Hidrográficas e Estados Federados de origem, buscando sempre a integração, troca de 

informações e diálogo com os demais Sistemas que se relacionem com o SINGREH, tais 

como de meio ambiente, saneamento, saúde e uso e ocupação do solo, dentre outros, 

solicita de V.Exa. que tenha especial atenção a algumas questões que são caras e vitais 

para o bom funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas brasileiros, tais como:  

1 - retirada de pauta do famigerado Projeto de Lei 4546/21, do Poder Executivo, que 

institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, regulamentando a exploração e a 

prestação dos serviços hídricos no Brasil;  

2 - reestruturação do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, retornando com 

a paridade entre as representações;  



3 - reestruturação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, retornando com 

a paridade entre as representações;  

4 - aumento do número de representantes do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 

Hidrográficas no CNRH;  

5 - construir uma agenda permanente entre os CBH’s, por intermédio do Fórum Nacional 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas, com o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança 

do Clima visando assegurar um canal de interlocução para a implantação de políticas 

ligadas aos recursos hídricos;  

6 - consolidar a integração entre gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos;  

7 - ... 

Destarte, sabedores que a Ministra fará uma gestão marcada por 

conversas e diálogos socioambientais, o Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de 

Comitês de Bacias Hidrográficas solicita de V. Exa. que receba, em seu gabinete, a 

Coordenação Geral do Colegiado para tratar de agenda relacionada às pautas 

supramencionadas. 

Outrossim, o Colegiado Coordenador tem a honra de convidar V. Exa. 

para participação nas suas reuniões ordinárias, que neste ano de 2023 ocorrerão em: 

Maceió – AL, dias 08 e 09 de março; Porto Alegre – RS, dias 10 e 11 de maio; Cuiabá – 

MT, dias 12 e 13 de julho; Rio de Janeiro – RJ, dias 10 e 11 de outubro; e Rio Branco - 

AC, dias 06 e 07 de dezembro. 

Esperamos poder colaborar de forma propositiva e satisfatória para o 

salutar debate pelas causas hídricas e socioambientais, ao tempo que nos colocamos à 

disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas, momento em que renovamos, 

desde já, os votos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Carlos Sousa Silva 

Coordenador Geral do FNCBH 
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