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2 RESISTA Do LEGISLATIVO

J oram precisos uns 600 anos desde ofim da Idade Média e outros 120
do início da Revolução industrial - dois momentos marcantes do

início deformação e expansão das cidades - para que o mundo
começasse a atentar seriamente para a questão da qualidade de vida

no ambiente humano. Há apenas 22 anos, 113 países reunidos na
Conferência da ONU em Estocolmo, assustados com a confluência perversa de

desenvolvimento econômico, aumento de consumo e explosão demográfica,
reuniram-se para traçar, pela primeira vez, um plano mundial para preservar e

melhorar o ambiente.
A partir daí, a maior parte dos países - incluindo o Brasil - construiu um razoável

arcabouço jurídico e institucional para reduzir os impactos do desenvolvimento e
fomentar programas e ações de educação ambiental. Nesse curto espaço de tempo

- um pequeno hiato na história da humanidade -, avançou-se muito em
conscientização e chegou-se a produzir urna cultura de defesa de quase tudo o que

anda e respira sobre a Terra. Mas quase nada foi feito sobre o que é a origem de
todo tipo de vida que já passou por aqui: a água.

O planeta tem apenas 0,34% de água disponível para consumo, amplas ftiixas
desertificadas onde populações inteiras sucumbem à fome e pouca consciência

sobre a necessidade de preservação dos recursos hídricos. Só na última década,
surgiram as primeiras experiências de gestão planejada de bacias hidrográficas,

para tentar minorar o impacto das múltiplas atividades pedrató rias.
No caso do Brasil, só recentemente o Congresso Nacional passou a discutir a

gestão de recursos hídricos. E o cidadão brasileiro mantém com a água o mesmo
tipo de relação que opera com o ar: sabe que existe, é vital, mas não tem a mais

remota consciência de que um dia possa se esgotar.
O surgimento de crises regionais, onde a água avulta como recurso estratégico tão

importante como o petróleo, fez aflorar a questão que deverá ocupar o centro das
discussões ambientais nos próximos anos. Dono da maior parte da água disponível

para consumo, o Brasil é interlocutor fundamental dessa discussão e Minas
Gerais, a conhecida caixa d'água do País, de onde saem seus principais rios, está

no centro da debate, no âmbito interno.
Nessa condição, a Assembléia Legislativa de Minas abriu o primeiro debate

nacional sobre o assunto. Dois anos depois de ter ajudado a provocar a formação
de uma comissão interparlamentar dos cinco estados banhados pelo São Francisco

(a Cipe—São Fancisco), o Legislativo lançou a arrojada idéia do Parlamento das
Aguas, que vai ajudar na formação de novas Cipes e congregará uni Parlamento

supra-estadual, destinado a propor leis e ações institucionais que introduzam a
gestão planejada das bacias hidrográficas e o gerenciamento racional do uso
múltiplo das águas brasileiras - ameaçadas de degradação por urna série de

impactos graves, pela falta de urna legislação pertinente e
de órgãos bem coordenados para contê-los.

Esse encontro é o tema desta edição da Revista do Legislativo. O propósito é
aguçar o debate em torno de um problema que ameaça

ganhar contornos perigosos.
A revista trata também das próximas eleições. Em pauta, a discussão sobre até que

ponto as eleições mudam o País, considerando-se que continuam intocáveis - na
legislação - muitos dos mecanismos que produziram Fernando Collor, seu

tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, e toda a crise que quase colocou o
País no fundo do poço.


