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defendem a riqueza do futuro

Alar Marcio Metzker

A.

A Assembléia Legislativa
esta lançando hoje a Frente
Parlamentar Mineira de De-
fesa e Preservação das Aguas.
O lançamento acontece a par-
tir das 20 horas, durante so-
lenidade de comemoração do
Dia Mundial da Agua, no Ple-
nário da Assembléia. Quatro
entidades envolvidas na de-
fesa dos recursos hídricos se-
rão homenageadas: A Confe-
rência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), que esco-
lheu a água corno terna para
a campanha da fraternidade
deste ano; o Projeto Manuel-
zão, que luta pela recupera-
ção da Bacia do Rio das Ve-
lhas; o Fórum de Ongs Cir-
cuito das Aguas; e a entida-
de Amigo da Agua.

"O objetivo da Frente Par-
lamentar é envolver toda a
sociedade em urna discussão
permanente para viabilizar a
preservação da quantidade e
da qualidade dos manan-
ciais", informa o deputado
Laudelino Augusto (PT), a
quem cabe a iniciativa da
Frente. Ele quer a criação de

políticas públicas e pri-
vadas de conservação,
conscientização e racio-
namento, e a identifica-
ção de todo ambiente
em que predomine i
água, como bacias,
aqüíferos, lençóis frea-
ticos, mangues e estân
cias hidrominerais,
evitando que sofram
qualquer dano.

Estima-se que 12
da água doce do plane-
ta esteja no Brasil. Es
abundância criou no
brasileiros uma cultur1
do desperdício. Só em
São Paulo, são despei
diçados 10 milhões d
litros de água por di
quantidade suficientr
para abastecer 4,3 m i

-lhões de pessoas. A in-
tenção da Frente é trabalhar a
idéia da água como um bem
publico nacional que não pos-
sa ser privatizado, corno tem
acontecido na venda de com-
panhias energéticas estatais
para empresas particulares. "A
água é o bem natural mais im-

portante de que a humanida-
de dispõe, mas se tornou alvo
de exploração desmedida, ir-
racional e de cunho excessiva-
mente comercial", considera o
deputado Laudelino Augusto.

Minas Gerais ocupa posição de vanguarda
Os maiores rios do Brasil,

com exceção da Bacia Ama-
zônica, nascem em Minas. O
principal é o Rio São Fran-
cisco, que irriga o Nordes-
te. Mas merecem destaque
também o Rio Doce, que
abastece o Espírito Santo; o
Paraíba do Sul, que abaste-
ce o Rio de Janeiro; OS Rios
Grande e Paranaíba, que
formam o Paraná e enchem
o Lago de Itaipu. Essa pro-
digalidade de recursos hí-

dricos atribui aos mineiros
a responsabilidade de cui-
dar das águas que matam a
sede dos estados mais po-
pulosos do Brasil.

O capítulo de proteção
ambiental que os deputados
constituintes incluíram na
Constituição Estadual de
1989 é tido como o mais avan-
çado do País, e dele derivou
uma extensa legislação am-
biental, que procura, entre
outras medidas, disciplinar

atividades potencialmente
predatórias - mas imprescin-
díveis ao desenvolvimento
do Estado, como a mineração
-' para minimizar a ameaça
aos mananciais. Pelo menos
duas dezenas de importan-
tes leis de proteção aos re-
cursos hídricos foram apro-
vadas pela Assembléia
Legislativa nos quase 15
anos decorridos desde a pro-
mulgação da Constituição.
(veja tabela à página 4)
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Nascentes preservadas: o rio começo
a correr com saúde.

cialistas da Cipe São Francis-
co desmontaram as linhas de
argumentação dos assessores
técnicos que acompanhavam
o -ice-presidente e questio-
naram a exatidão dos dados
apresentados para defender
o projeto de transposição.

ts

AI INFORMA /segunda-feira - 22/março/2004 - 2	 AL INFORMA /segunda-feira - 22/março/2004 - 3

Cipe São Francisco: revitalização
deve vir antes da transposição

Ameaças a represas e mananciais
mobilizam deputados e sociedade

que envolveu quatro deputa-
dos capixabas e cinco mineiros
em Aimorés, em outubro de
2003, resolvendo impasses que
paralisavam as negociações en-
tre o consórcio CVRD/Cemig
e a comunidade atingida pela
barragem da Hidrelétrica de
Aimorés. As famílias a se-
rem removidas receberão
casas melhores do que as
que ocupavam na localidade
de Itueta, que será inunda-
da. A pauta de recuperação
ambiental e plantio de ma-
tas ciliares terá que ser cum-
prida pelo consórcio antes
da licença de operação.

A defesa das águas na As-
sembléia Legislativa de Minas
não se limita ao Plenário e à
atividade de elaboração das
leis, mas perpassa toda a ati-
vidade parlamentar e dá ori-
gem a iniciativas pioneiras e
de grande repercussão, como
foi criação da Comissão Inte-
restadual Parlamentar de Es-
tudos da Bacia do São Fran-
cisco (Cipe São Francisco), há
11 anos. Deputados estaduais
dos cinco estados da bacia
desse rio se uniram para dis-
cutir o manejo das águas de
modo a atender a todos OS

que delas dependem e os pre-
juízos causados pelas opera-
ções de abertura de compor-
tas, que cada usina decidia in-
dependentemente.

Uma das maiores vitórias
daquela etapa de mobilização da
Cipe São Francisco foi barrar o
projeto federal de transposição
das águas, tentado em 1994. Os
deputados mineiros, baianos,
pernambucanos, alagoanos e
sergipanos consideraram que
seria uma irresponsabilidade
iniciar um projeto desses sem

O modelo da Cipe São Fran-
cisco foi adotado também para
a Bacia do Rio Doce. Deputa-
dos capixabas e mineiros se uni-
ram para lutar pela despoluição
desse rio, em cujas margens se pro-
duz 18'i do P113 mineiro. Das 13
cidades importantes localizadas às
margens do Rio Doce, apenas
Ipatinga tem os esgotos tratados,
e o modelo dessa cidade do Vale
do Aço foi amplamente homena-
geado e divulgado para que pos-
sa ser estendido também a cida-
des como Colatina, Linhares e
Governador Valadares.

O maior sucesso da Cipe-
Rio Doce em sua composição

os adequados estu-
dos de impacto sobi
o meio ambiente.	j

No ano pa.	 -
do, quando o pro-
jeto de transpo-
çãodoSãoFranci-
co retornou à pai	vt..

ta do Governo E
deral, a Cipe São -
Francisco voltou
se mobilizar para
impedir o início
das obras físicas do
projeto enquanto
não forem feitos o
investimentos ne-
cessários adespo-
luição dos rios e -
proteção das matas
ciliares e dos ma-
nanciais. A pro-
posta de revitaltzaçati do Rio
São Francisco, que custaria
R$ 12 bilhões, foi defendida
por deputados e especialistas
diante do vice-presidente da
República, José Alencar, du-
rante debate público realiza-
do em outubro de 2003. Algo
notável ocorreu nesse even-
to: os deputados e os espe-

original foi a criação dos Co-
mitês Hidrográficos do Rio
Doce e do Rio Piracicaba, que
darão origem às agências de
bacia, e estas, por sua vez, esta-
belecerão a cobrança pelo uso
da água, revertendo esses re-
cursos em projetos de educação
ambiental, despoluição e recu-
peração de matas ciliares. Idéias
avançadas, como a da Agência
Nacional das Aguas, de comprar
toneladas de esgoto tratado, são
discutidas amplamente em
fóruns como o da Cipe Rio Doce.

Em sua composição atu-
al, a Cipe realizou um ato de
grande visibilidade política,

Em 1999, a Assembléia
Legislativa integrou-se ao es-
forço do governo mineiro e
de 50 entidades para impedir
a privatiZação da Hidrelétri-
ca de Furnas, lançando a
Frente Jorge Hannas em De-
fesa de Furnas, com a adesão
de 71 dos 77 deputados esta-
duais. Mais do que um con-
fronto político entre os na-
cionalistas mineiros e os
privatistas federais, a defe-
sa de Furnas significou a
adoção de uma visão de lon-
go alcance, muito além da
produção de energia elétri-
ca, visando conservar sob
domínio público as águas dos
seus reservatórios. No futuro,
isso é que será importante.

Durante todo o primeiro
semestre de 2002, a Assem-
bléia Legislativa se empe-
nhou na realização do semi-
nário legislativo Aguas de
Minas II, com o propósito de
discutir a situação das bacias
hidrográficas do Estado, ten-
do como referência as políti-
cas públicas relativas ao as-
sunto e as dificuldades para
implementá-las.

Ao final do seminário, foi
produzido um documento,
COM propostas levantadas e
debatidas em 17 cidades lo-
calizadas nas principais ba-
cias hidrográficas do Estado,
que foi encaminhado aos Po-
deres Legislativo e Executi-
\'O, nos âmbitos estadual e
federal, para subsidiá-los em
projetos e ações destinadas a
Preservar e melhorar a quali-
dade e a quantidade dos re-
cursos hídricos.

Foi o resultado de vários
meses de trabalho, incluindo
a etapa de planejamento e or-

Acidentes Ambientais - A
Assembléia reagiu pronta-
mente aos três últimos gran-
des acidentes ambientais
que comprometeram ma-
nanciais. O primeiro deles,
com perda de cinco vidas,
ocorrido em julho de 2002,
foi o rompimento de urna
barragem da Mineração Rio
Verde, próxima a São Sebas-
tião das Aguas Claras. O
segundo foi o rompimento
de barragem de produtos
tóxicos da Cia. Cataguazes
de Papel em março de 2003,
que interrompeu a captação
de água e provocou racio-
namento em inúmeras cida-
des da Zona da Mata minei-
ra e do Rio de Janeiro.

ganização do serninario, a ela-
boração dos documentos bá-
sicos de discussão, a fase de
interiorização do evento e
as exposições e discussões
finais, nas reuniões plená-
rias e nos grupos de traba-
lho, na Assembléia Le-
gislativa. Esse trabalho en-
volveu cerca de 200 pessoas
em cada uma das reuniões
regionais de interiorização e
cerca de 1.400 pessoas na
fase conclusiva, em Belo Ho-
rizonte, representando ins-
tituições do setor público e
da sociedade civil vincula-
das à questão das águas.

A apresentação e o agru-
pamento das propostas, no
documento, refletem as li-
nhas temáticas que orienta-
ram os trabalhos, dentro de
três grandes assuntos: Ges-
tão das Aguas, Agências de
Bacias e Gerenciamento das
Aguas: Instrumentos. Tais
vertentes foram definidas a
partir do objetivo geral do

Em 10 de junho de 2003,
um trem da Ferrovia Centro-
Atlântica descarrilou e despe-
jou produtos tóxicos nos ma-
nanciais de Uberaba. A As-
sembléia constituiu uma Co-
missão Especial de Aciden-
tes Ambientais para apurar
responsabilidades, realizar
trabalhos preventivos e ins-
peções para evitar futuros
imprevistos dessa natureza.
A comissão foi palco do
anuncio de valiosas medi-
das por parte das autorida-
des ambientais: descentrali-
zação de seus escritórios e
montagem de unidades de
monitoramento de bacias e
de atendimento ernergencial
em caso de acidente.
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Milhares de pessoas se mobilizaram em 17 cidades e no Plenário

seminário e da intenção de
debater os problemas espe-
cíficos de cada região do
Estado, situando-os dentro
de princípios e preocupa-
ções ambientais comuns e
dentro das diretrizes e me-
tas da Política Estadual de
Recursos Hídricos.
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Cipe Rio Doce quer tratamento
nara esgotos de 12 cidades
1.	 (7
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Leis de proteção aos recursos hídricos
Dos trabalhos da Assembléia sociedade na discussão dos pro- mentos interessados. São as se-

Legislativa relacionados às jetos durante a tramitação, por guintes as leis referentes ao
águas resultaram diversas leis, meio de audiências públicas da tema, que podem ser lidas na
a maioria de origem parlamen- Comissão de Meio Ambiente e íntegra, pelo site da Assembléia
tar e com ampla participação da de reuniões técnicas com OS seg- (www.almg.gov.br ):

1) 10.561, de 1991 - dispõe sobre a po-
lítica florestal do Estado, modificada pela
Lei 14.309, de 2002;

2) 10.629, de 1992 - estabelece o con-
ceito de rio de preservação permanente e
declara como tal o trecho do Rio São Fran-
cisco entre Três Marias e Pirapora e os rios
Cipó, Pandeiros e Peruaçu;

3) 10.793, de 1992— dispõe sobre os ma-
nanciais destinados ao abastecimento pú-
blico no Estado;

4) 11.504, de 1994 - estabelece a políti-
ca estadual de recursos hídricos, substitu-
ída pela Lei 13.199, de 1999;

5) 11.831, de 1995 - declara Áreas de
Proteção Ambiental as lagoas marginais do
Rio Piracicaba;

6) 11.832, de 1995 - declara Áreas de
Proteção Ambiental as lagoas marginais do
Rio Doce;

7) 11.943, de 1995 - declara Áreas de
Proteção Ambiental as lagoas marginais do
Rio São Francisco;

8) 12.040, de 1995 - conhecida como Lei
"Robin Hood", estabelece critérios diferen-
ciados para repasse de ICMS aos municí-
pios que protegerem o meio ambiente;

9) 12.265, de 1996 - dispõe sobre a po-
lítica de proteção à fauna aquática e de de-
senvolvimento da pesca e da aqüicultura,
modificada pela Lei 14.181, de 2002;

10) 12.503, de 1997 - cria o programa
estadual de conservação da água;

11) 12.581, 12.582, 12.583, 12.584 e
12.585, de 1997 - tratam da reestruturação
da Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável - Semad -,
do Conselho Estadual de Política Am-

hiental - Copam - e dos órgãos vinculados
Feam, IEF e Igam (projetos de lei de autoria
do governador, mas que receberam diver-
sas emendas de iniciativa parlamentar);

12) 12.596, de 1997 - disciplina a ocu-
pação, o uso, o manejo e a conservação do
solo agrícola;

13) 12.218, de 1998 - dispõe sobre a as-
sistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios;

14) 13.194, de 1999 - cria o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimen-
to Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro;

15) 13.199, de 1999 - substitui a Lei
11.504, de 1994, que institui a política es-
tadual de recursos hídricos;

16) 13.771, de 2000 - dispõe sobre a
administração, proteção e conservação
das águas subterrâneas de domínio do
Estado;

17) 13.928, de 2001 - cria a Medalha
500 Anos do Rio São Francisco;

18) 14.181, de 2002 - modifica a Lei
12.265, de 1996, que dispõe sobre a políti-
ca de proteção à fauna aquática e de de-
senvolvimento da pesca e da aquicultura;

19) 14.309, de 2002 - modifica a Lei
10.561, de 1991, que estabelece a política
florestal para o Estado.

20) 15.843, de 2004 - inclui como rio de
preservação permanente o trecho do Rio
Grande a montante da represa de
Camargos até suas nascentes. A proposi-
ção foi vetada pelo governador e retornou
à Assembléia. A Comissão Especial de veto
opina pela rejeição. A decisão caberá ao
Plenário nos próximos dias.


