SOCIEDADE EM DEFESA DA BAIXADA
MARANHNESE
(Fórum da Baixada – FDBM)
E-mail: fdbmnovoscaminhos@gmail.com e
expedidonunesmoraes@hotmail.com
Fone: (98) 9 8894-8325

RELATÓRIO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE
PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS TITULARES E
SUPLENTES DO SEGMENTO DE ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DA
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DO EDITAL Nº 001/2022 DA SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

I – ESTATUTO DA INSTITUIÇÃO
DENOMINAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO
A Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense (Fórum da Baixada
Maranhense – FDBM), inscrita no CNPJ nº 23.502.524/0001-86, constituída em 16 de
maio de 2015, tem sede e foro no Município de São Luís, com atuação nos municípios
da Baixada Maranhense e municípios limítrofes da microrregião do Litoral Ocidental.
OBJETIVOS
Conforme Estatuto Social, anexo, resumidamente, a sociedade tem por
objetivo:
✓ Atuar em harmonia com os órgãos públicos para a consecução de seus
objetivos e finalidades estatutárias;
✓ Canalizar as aspirações da comunidade;
✓ Promover a integração contínua entre o cidadão e o Poder Público;
✓ Difundir a mentalidade cidadã e questões relacionadas;
✓ Acompanhar a aplicação das políticas públicas com eficácia, eficiência
e efetividade;
✓ Fomentar ações sociais na sua área de atuação;
✓ Contribuir para a melhoria contínua dos serviços públicos;
✓ Firmar parcerias com entidades privadas e órgãos públicos;
✓ Contribuir para a redução das desigualdades sociais e
✓ Contribuir para o fortalecimento da democracia participativa.
FINALIDADES
Resumidamente as finalidades da Sociedade são:
✓
✓
✓
✓

Promoção do exercício da educação, saúde, cidadania e da cultura;
Promoção da segurança alimentar e nutricional;
Defesa, preservação e conservação do meio ambiente;
Promoção do desenvolvimento sustentável e da conscientização
ecológica;
✓ Promoção dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição
Federal;
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✓ Promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias
alternativas e
✓ Apoio e promoção do empreendedorismo, cooperativismo e
associativismo.
ADMINISTRAÇÃO
A Diretoria Executiva é o órgão de representação da Sociedade em Defesa
da Baixada Maranhense, eleita simultaneamente com o Conselho Fiscal, constituída
pelo Presidente, primeiro Vice-presidente, segundo Vice-Presidente, Primeiro e
Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros.
PATRIMÔNIO
Constitui-se, basicamente, de móveis e imóveis próprios, legados, doações e
subvenções nacionais e internacionais, além de contribuições de seus associados.
Na hipótese de dissolução da Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense,
seu patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos
da Lei nº 9.790/99 (Lei das OSCIPs), preferencialmente que tenha o mesmo objeto
social e esteja devidamente registrada nos órgãos competentes, conforme norma
prevista no artigo 4º, IV, da referida Lei.
II – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MISSÃO
Ser um agente articulador de projetos para o desenvolvimento sustentável da
Baixada Maranhense, interagindo com o poder público, privado e a sociedade.
ESTRATÉGIAS
- Conhecer as necessidades da sociedade;
- Desenvolver mecanismo de interlocução com as comunidades;
- Ter um plano de valorização das experiências produtivas;
- Elaborar Plano Sistemático contendo as necessidades da baixada;
- Elaborar um sistema que contemple as instituições parceiras;
- Desenvolver um Banco de projetos para população da baixada.
III – PROJETOS DE SEGURANÇA HÍDRICA APOIADOS PELO FDBM
3.1 PROJETO DIQUES DA BAIXADA
O projeto em apreço é prioritário para o Fórum da Baixada Maranhense
(FDBM), pois, de acordo com o estudo especializado, é fundamental para a
microrregião da Baixada Maranhense, pois garante segurança hídrica e alimentar.
O Projeto e execução da obra estão sob a responsabilidade da 8ª Superintendência
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf).
O FDBM tem acompanhado as ações tendentes da CODEVASF em todas as
etapas do processo, conforme publicadas na mídia, onde possui fotos, conforme links
abaixo:
a) https://fdbm.org.br/superintendente-da-codevasf-recebe-membros-do-forumem-defesa-da-baixada/;
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b) https://fdbm.org.br/forum-da-baixada-e-assopema-discutem-estudos-

sobre-os-diques-da-baixada/;
c) https://fdbm.org.br/diques-da-baixada-codevasf-acompanha-os-estudos-

de-impacto-ambiental-para-construcao-da-obra/;
d) https://fdbm.org.br/diques-da-baixada-forum-da-baixada-se-reune-com-

tecnicos-de-empresa-contratada-pela-codevasf/;
e) https://fdbm.org.br/reuniao-do-vice-governador-e-o-forum-da-baixada/
f) https://jailsonmendes.com.br/2017/04/26/membros-do-forum-da-baixada-

g)
h)
i)
j)

visitam-itans-e-poeta-matinhense-diz-que-diques-e-a-solucao-para-aregiao/;
https://www.vianensidades.com.br/baixada-maranhense/forum-dabaixada-intensifica-agenda-e-fortalece-demandas-da-regiao/;
https://fdbm.org.br/a-invasao-do-mar-na-baixada/;
https://www.vianensidades.com.br/baixada-maranhense/agua-nabaixada-maranhense/;
https://jailsonmendes.com.br/2020/08/21/membros-do-forum-da-baixadacumprem-agendas-em-sao-luis-e-matinha-e-defendem-projetos-para-aregiao/.

Dessa forma, a Baixada, que tem um potencial de água doce apreciável, que
necessitam ser preservado, sob pena de imenso prejuízo para a pecuária, piscicultura
e agricultura, implicando em problemas de sobrevivência e de produção para a
numerosa população rural da área.
3.1.1 SÍNTESE DO PROJETO
Consiste em um sistema de diques e comportas que se estenderá ao longo
dos divisores de água representados pelas áreas mais elevadas dos tesos. Comportas
serão instaladas nos igarapés que ligam os campos ao estuário do rio Mearim, retendo
o escoamento superficial de água doce e evitando a invasão por água salgada.
Os diques serão construídos com material escavado do próprio local, criando
assim um canal permanente paralelo aos mesmos. Dessa forma será fornecida uma
via de acesso permanente, tanto por terra quanto por água, para o tráfego de pessoas,
animais e veículos de pequeno porte àquelas comunidades em áreas remotas dos
campos que hoje praticamente ficam ilhadas durante a estação chuvosa.
As áreas a ser influenciadas diretamente pelo projeto serão, portanto, os
campos inundáveis que terão seu período de inundação prolongado e as áreas
costeiras a jusante que terão interferência potencial no seu regime salino em função
da alteração do aporte de água doce.

3.2. PROJETO DIQUES DE PRODUÇÃO
Trata-se de um dique de terra, concebido pelo Governo do Estado do
Maranhão, que o Fórum da Baixada acompanha com bastante interesse, têm a função
precípua de armazenar a água proveniente do período das chuvas, bem como
proteger as áreas mais baixas contra a intrusão da língua salina decorrente das marés
máximas. Desse modo, será formado um vertedouro nas áreas baixas dos campos,
onde serão preservados os recursos hídricos e desenvolvidas as atividades
econômicas.
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Os Diques da Produção conferem simplicidade e adequabilidade, atribuindo
as condições necessárias para preservar os mananciais de água doce da Baixada
Maranhense.
O FDBM acompanha as ações referentes aos Diques da Produção, desde a
sua concepção, os quais primeiramente foram instalados no município de Anajatuba
e depois foram implantados em vários municípios da Baixada.
Seguem os links de matérias jornalísticas que comprovam a participação e
interesse do Fórum da Baixada, nas quais contêm fotos dos eventos:
a) https://www3.ma.gov.br/governo-apoia-acoes-do-forum-em-defesa-dabaixada-maranhense/;
b) http://www.genivaldoabreu.com.br/2015/07/forum-da-baixada-visitaarranjos.html;
c) https://www.blogsoestado.com/flaviobraga/2015/07/28/forum-baixadavisita-arranjos-produtivos-de-anajatuba/;
d) https://jbazevedo.blogspot.com/2015/07/o-forum-em-defesa-da-baixadafaz-visita.html?m=1;
e) https://fdbm.org.br/a-baixada-continua-clamando/;
f) https://maranhaodeverdade.com.br/forum-da-baixada-visita-arranjosprodutivos-de-anajatuba/;
g) https://fdbm.org.br/agua-na-baixada-maranhense/.
3.3. PROJETO BOSQUES DA BAIXADA
Embora não diretamente ligado à segurança hídrica, os Bosques da Baixada
contribuem para ajudar no fluxo das chuvas, que são úteis na Baixada Maranhense:
O Fórum em Defesa da Baixada Maranhense (FDBM) lançou, em 2018, a
proposta de institucionalizar o projeto “Bosques da Baixada”, sob a coordenação dos
professores José Ribamar Gusmão Araújo e Jucivam Ribeiro Lopes da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA). A ideia inicial foi resgatar e valorizar espécies
representativas e tradicionais da flora dos municípios da Baixada.
O BOSQUE DOS PARICÁS foi o 1º bosque implantado. O projeto “Paricás
em Paricatiua: um sonho possível” ou popularmente denominado “Bosque dos
Paricás”, teve as mudas plantadas em 26/01/2019 na comunidade Paricatiua,
município de Bequimão.
O BUSQUE DAS MANGUEIRAS em Matinha foi o 2º lançado o Projeto
Bosque das Mangueiras em Matinha, com a presença da Prefeitra Linielza. Na
oportunidade, o Prof. Gusmão, após apresentar o projeto do Bosque dos Paricás,
lançou o desafio para Matinha ao parafrasear Geraldo Vandré “pra não dizer que não
falei das Mangas”.
Seguem abaixo alguns os links de algumas matérias jornalísticas que
comprovam a participação e interesse do Fórum da Baixada:
a) https://fdbm.org.br/historico-do-projeto-bosques-da-baixada/;
b) https://fdbm.org.br/o-bosque-das-gracas-de-deus/;
c) https://fdbm.org.br/forum-da-baixada-avanca-em-nova-etapa-deexecucao-para-plantio-do-bosque-em-matinha/;
d) https://fdbm.org.br/bosque-das-mangueiras-em-matinha/;
e) https://fdbm.org.br/paricas-em-paricatiua-expedicao-coroada-de-exito/;
f) https://fdbm.org.br/ha-sonhos-que-serao-melhores-se-sonhadoscoletivamente/;
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g)
h)
i)
j)

https://detalhes.net/projeto-de-sucesso-bosques-da-baixada/;
https://detalhes.net/bosque-das-mangueiras-em-matinha/;
https://detalhes.net/plantio-do-bosque-das-mangueiras-um-dia-historico/;
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QKKF2EMTSBE;

4. APOIO AOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA
Considerando-se que a maioria dos ecossistemas depende da disponibilidade
hídrica, um dos principais fatores no estabelecimento da biodiversidade, por isso o
Fórum da Baixada apoia a formação e atuação dos comitês de bacia dos rios nas
áreas de influência do Maranhão e, especialmente da Baixada e Litoral Ocidental
maranhenses.
Verifica-se que nos campos inundáveis, a disponibilidade de água é
diretamente proporcional ao tempo de permanência do espelho de água. Dessa
maneira, as áreas mais baixas serão mais ricas em número de espécies vegetais e
biomassa, que terão associados um maior número de aves, peixes e pequenos
mamíferos. Os rios propiciam o manancial de água doce tão relevante para a vida dos
seres vivos.
Seguem abaixo alguns links de matérias jornalísticas que comprovam a
participação e interesse do Fórum da Baixada na instalação de comitê de bacia e
demais ações de preservação do meio ambiente.
a) https://fdbm.org.br/o-forum-da-baixada-incentiva-a-criacao-do-comite-debacia-hidrografica-do-rio-turiacu/;
b) https://fdbm.org.br/comite-de-bacia-do-rio-pindare-em-vias-de-serimplantado/ e
c) https://fdbm.org.br/ufma-e-sema-recebem-integrantes-do-forum-dabaixada-maranhense/.
Considerando-se que o Rio Pindaré é um dos mais importantes da Baixada
Maranhense, logo, a participação no Comitê de Bacia desse importante rio é
fundamental para o Fórum da Baixada, pois a água e a Baixada possuem uma relação
de simbiose fundamental para manutenção da segurança hídrica da região, além de
que quase todas as atividades econômicas, especialmente as de subsistência,
dependem das águas.
Portanto, enfatiza-se que o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pindaré é
fundamental, pois visa capacitar sobre questões acerca da preservação desse
importante rio, razão pela qual o Fórum da Baixada pretende participar dessas ações,
com ingresso no referido comitê. Por isso, pede a sua inscrição e participação no
Comitê de Bacia, como membro da sociedade civil.
Para tanto, a Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense indica
ANTÔNIO LOBATO VALENTE e ANA CREUSA MARTINS DOS SANTOS, para os
cargos de membro titular e suplente, respetivamente.

São Luís, 24 de março de 2022.
ANA CREUSA MARTINS
DOS SANTOS

Assinado de forma digital por ANA
CREUSA MARTINS DOS SANTOS
Dados: 2022.03.25 17:37:21 -03'00'

ANA CREUSA MARTINS DOS SANTOS
Vice-Presidente do Fórum da Baixada
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