GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
(Em Literatura de Cordel)
I
Em 18 de novembro
93 foi o ano
Pela lei, não há engano
Nossa COGERH foi criada
E ela é vinculada
A uma secretaria
SRH nesse dia
Ganhou forte aliada
Certamente premiada
Porque também merecia
II
COGERH tem como missão
Primeira gerenciar
No estado do Ceará
Com muita disposição
Vendo a localização
Dentro dos espaços físicos
Os nossos “Recursos Hídricos”
E sua utilização
Para o bem do cidadão
O que nos deixa solícitos
III
De forma participativa
Também descentralizada
Totalmente integrada
Agindo sempre precisa
Incentivando ela visa
Com o uso racional
Sustentado e social
Mais qualidade de vida
A meta mais preferida
Um desejo Nacional
IV
Utiliza como tática
Pra superar os conflitos
De uso, que são previstos
A “negociação democrática”
Nessa missão tem a prática
Nem precisa fazer mágica
Quando precisa ela é clássica
E na área geográfica
Tem a “bacia hidrográfica”
Como unidade básica
V
No Brasil é pioneira
Nesse gerenciamento
Com grande departamento
Fez convênio de primeira
Partimos na dianteira
Com DNOCS e COGERH
Não entende quem não quer
União é o caminho
Como o galho tá pro ninho
Como o homem pra mulher
VI
Os Comitês de Bacias
Que já foram criados
Eles são “Colegiados”
Compostos sem regalias
Sem padrinhos, sem manias
Por vários representantes
Industriais, irrigantes,
Companhias que abastecem,
Pescadores que engrandecem
Todos são muito importantes

VII
Já falei dos usuários
E entidades relativas
Que participam ativas
Dos Comitês, que são vários
Mas nesses meus comentários
Preciso citar também
Que os municípios têm
Representações seguras
Câmaras ou Prefeituras
Ajudam no que convém
VIII
Os órgãos estaduais
Alguns até já citei
Atuam dentro da Lei
Junto aos órgãos federais
Na luta eles são iguais
Respeitam a hierarquia
Nos “Comitês de Bacia”
De mãos dadas vão lutar
Pra água gerenciar
Com muito mais harmonia
IX
A sociedade civil
Tem suas representações
ONGs, associações
Atuam com muito brio
Para esse desafio
Tem as universidades
Com suas capacidades
Juntam-se aos sindicatos
Na busca de resultados
De melhores qualidades
X
Esquecendo de falar
Eu ficaria com mágoas
A Agência Nacional de Águas
Precisamos destacar
Ela está a implementar
Junto aos órgãos e entidades
Criando facilidades
Para o gerenciamento
Das águas, que no momento,
São nossas prioridades.
XI
Meio Ambiente é o ministério
Onde ela está vinculada
A “ANA” é propagada
Com esse nome doce e sério
Valoroso qual minério
Da jazida explorada
Que depois de lapidado
Se transforma em jóia rara
Ao vê-la qualquer um pára
Fica logo admirado
XII
O “A” quer dizer “Agência”
O “N” é “Nacional”
O “A” das “Águas” tem moral
As três geram competência
Feminino é preferência
Sendo mãe fica melhor
Seu amor é o maior
Que pode existir no mundo
Nome pequeno e profundo
Vale mais que ouro em pó

