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MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem
participado intensamente do debate sobre a crise do setor
energético brasileiro, que tem afetado não apenas os setores
produtivos da economia do País, mas também cada
cidadão, obrigando-o a diminuir o seu consumo de energia

e se adequar a uma meta de economia de 20% nos próximos meses.

A produção de energia no Brasil é preponderantemente focada nas
unidades hidrelétricas, em função da excepcional disponibilidade de
recursos hídricos, com características para esse tipo de aproveitamento,
suficiente para abastecer todo o território brasileiro. Boa parte desses
recursos está concentrada em Minas Gerais, que abriga a nascente de
várias bacias e que, por sua vez, abastecem as mais de 30 usinas
hidrelétricas hoje em funcionamento no Estado.

Dentro desse contexto, a Assembléia Legislativa de Minas tem advertido
as autoridades brasileiras para o risco dessa crise, hoje localizada, agravar-
se ainda mais e alastrar-se para outro setor de atendimento básico da
população se não forem tomadas medidas urgentes e rigorosas de
normatização do gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros.

Com essa preocupação, o Legislativo mineiro lançou, em março de 2001,
em parceria com mais de 40 entidades da sociedade civil, o Movimento
�Minas em Defesa das Águas�. Desde o final dos anos 90, a Assembléia
mineira elegeu, entre as prioridades da sua agenda política, a questão
das águas. Em maio de 1992, numa iniciativa pioneira, Minas articulou a
criação da primeira Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, composta
de deputados dos cinco Estados banhados pelo rio.

De lá para cá, foram realizados diversos eventos em parceria com a
sociedade que possibilitaram a mobilização das entidades e resultaram
no surgimento do Movimento �Minas em Defesa das Águas�.

Esta edição da Revista do Legislativo traz a síntese de depoimentos de
especialistas em alguns dos eventos promovidos pela Assembléia,
condensando as principais análises debatidas nesses encontros sobre a
crise do setor energético brasileiro e a questão da água. Os artigos
tratam ainda de analisar a matriz energética brasileira e a composição
da tarifa de energia paga pelos consumidores. O projeto de lei que
tramita no Congresso Nacional traçando uma política de saneamento
para o País é também objeto de artigo que estuda os avanços e
retrocessos desse projeto e seu impacto sobre o setor.

Outro tema que vem mobilizando o Legislativo mineiro é a proposta
de transposição das águas do Rio São Francisco. Arquivada
temporariamente pelo governo federal, o projeto é polêmico e deverá
ser objeto de novos debates. O Movimento �Minas em Defesa das
Águas�, composto de nove grupos de trabalho, inclui esse tema na sua
agenda e, ainda que a proposta esteja adiada, o grupo deverá continuar
a discuti-la, aprofundando o seu entendimento com a sociedade.
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