FICHA TÉCNICA

Todas as Cores pelo Rio Catolé Grande
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Promover a defesa do
meio ambiente

ESTRATÉGIA

INICIATIVA ESTRATÉGICA

Aperfeiçoar e estruturar a
atuação do MP/BA na Defesa
do Meio Ambiente.

Elaborar e implementar projeto para
reestruturar e aperfeiçoar a atuação
do MP/BA na Defesa do Meio
Ambiente

GESTÃO DO PROJETO
Projeto estratégico por adesão: NÃO
EMENTA DO PROJETO
O Programa “Todas as cores pelo Rio Catolé Grande” objetiva a preservação do Rio Catolé
Grande mediante uma atuação interinstitucional envolvendo o Ministério Público do Estado da
Bahia, poderes públicos municipais e estadual, instituições de ensino e usuários de água
representativos de sete municípios que compõem a bacia hidrográfica. Assim, inspirado no
ideário de ecoplanejamento regional, procura a integração dos governos locais e sociedade
civil na recuperação do recurso hídrico, compreendendo áreas de preservação de
permanente, qualidade e quantidade de água, mediante decisões colegiadas e democráticas,
que favoreçam a implantação dos instrumentos previstos na Lei no 9.433/97, especialmente o
Comitê de Bacia Hidrográfica.
JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Rio Catolé Grande é um importante rio para a região sudoeste da Bahia e passa por graves
problemas em relação a quantidade e qualidade das suas águas, que se desdobram em
vários outros problemas que vão desde o desmatamento, ocupação irregular das áreas de
recarga, poluição das águas e de áreas próximas ao rio, entraves entre produtores rurais e
órgãos gestores das águas e dificuldade na obtenção de autorização para uso da água, entre
outros.
Para minimizar esses problemas e buscar soluções para a sociedade, a Promotoria Regional
de Meio Ambiente de Vitória da Conquista lançará um projeto denominado “Todas as cores
pelo Rio Catolé Grande”, onde as equipes de trabalho são divididas em função do

desempenho de cada grupo no projeto, a saber:
Grupo Azul: composto pelo poder executivo, pelas instituições de ensino superior e pelos
usuários de água, responsável pelas ações que visam o melhor uso da água do rio, desde o
gerenciamento das águas até a quantidade e qualidade dessa água. Também é o grupo
responsável pela formulação de propostas para criação de um comitê de bacia do Rio Catolé
Grande ou um consórcio intermunicipal;
Grupo Verde: composto por instituições de ensino superior é responsável pela discussão e
organização das ações de recuperação na bacia do Rio Catolé Grande, priorizando a
vegetação no entorno do Rio Catolé Grande, suas nascentes e as áreas de recarga;
Grupo Amarelo: formado por vereadores de todos os municípios, responsável pelas questões
de legislação, mobilização social, audiências públicas e estabelecimento de comunicação com
deputados e membros do poder executivo das instâncias municipais, estadual e federal;
Grupo Marrom: formado pelos produtores rurais que possuem suas terras às margens do Rio
Catolé Grande;
Grupo Preto, composto por forças policiais e órgão ambiental, é responsável pela fiscalização
e repressão de infrações ambientais. Formado pelo Ministério Público (MP), Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.
Grupo Vermelho – Analisa as implicações jurídicas no contexto de atuação estatal, em
representatividade de cada município e/ou consórcio intermunicipal. Elabora documentos
jurídicos, como o protocolo de intenções para criação do consórcio intermunicipal para defesa
do rio Catolé Grande. Formado por Procuradores Municipais;
Grupo Branco – promove a articulação entre todos os grupos e todos os planos setoriais,
sendo formado por profissionais qualificados, indicados pelos demais grupos, pelo
conhecimento na área ambiental e facilidade de relacionamento com os integrantes do
projeto, incentivando sua permanência, coesão e mobilização;
Grupo Cinza – composto pela reunião dos grupos técnico e jurídico para atuação aprofundada
na análise da legislação ambiental e adoção de providências requeridas, com embasamento
técnico-jurídico.
Assim, a prática do Programa “todas as cores pelo Rio Catolé Grande” contribuirá para a
resolução de conflitos de interesses intermunicipais, ambientais e econômicos, gerados por
divergências quando ao uso do recurso hídrico, principalmente diante da restrição imposta aos

múltiplos usos em período de escassez hídrica.
De mesmo modo, possibilitará a promoção de medidas extrajudiciais e judiciais para
recuperação

das

matas

ciliares

e
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do

rio

Catolé

Grande,

atuando,

consequentemente, na adequação ambiental das propriedades ruais situadas ao longo do
recurso hídrico.
Outrossim, permite ações de conscientização na região visada, investindo na prevenção e no
combate às infrações penais ambientais.
Por fim, a implantação do programa permitirá também, em caso de aforamento de ação civil
pública, a construção de um valioso embasamento técnico-jurídico, decorrente da bagagem
cultural compartilhada pelos terceiros, de diversos ramos do saber, nas discussões dos
grupos durante o projeto.
Ante o exposto, o programa desperta o empoderamento dos governos locais e da sociedade
civil para criar regulações colegiadas e democráticas no uso de recursos naturais que
beneficiem a região, com o traçado de políticas públicas integradas para a recuperação dos
mananciais e a garantia da água para as próximas gerações.

