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Seminário das águas terá plenária
final em julho	Os 

17 encontros de interiorização terminam em Ii de
junho, em Juiz (lekora

-•

erminam. em 1
,	 de junho, as reuni-

f	
es de interiorização do

s eminário Legislativo
Aguas de Minas ll", pro-
novido pela Assembléia

4	1 ativa de Minas Gerais
'm parceria com organiza-
ões governamentais e

não-governamentais. As
reuniões começaram em
1 2de abril. em Lagoa San-

ta, e serão concluídas em juiz de Fora, na Bacia do
Rio Paraíba do Sul. Entre os objetivos dos 17 en-
contros no interior, estão a criação dos comitês de
bacia hidrográfica e para o fortalecimento dessas es-
truturas norrnatizadoras e deliberativas no que diz
respeito à gestão das águas. A plenária final do semi-
nário será entre os dias lO e 3 de julho, no Plenário
da Assembléia.

Na Bacia do Paraíba do Sul, a cobrança foi apro-
vada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos
em 15 de março. Os valores a serem cobrados

serão de R$ 0,08 por metro cúbico de água captada
e devolvida limpa e R$ 0,02 por metro cúbico de
água captada e devolvida poluída. A cobrança será
feita pela Agência Nacional de Águas (Ana). A vazão
captada e consumida será informada pelos próprios
usuários. Aqueles que iniciarem o pagamento no
primeiro mês terão um desconto de 18%, válido
por três anos. O desconto cairá 0,5% a cada mês
após julho.

A cobrança, um dos temas a serem debatidos
nas reuniões de interiorização, desperta nas pes-
soas o reconhecimento da água como elemento
vital ao desenvolvimento social e econômico. De-
verão pagar todos aqueles que usam a água em
quantidades significativas, seja como insumo para
produção ou consumo, seja para o lançamento
de efluentes nos corpos d'água. Os recursos ar-
recadados deverão ser usados na própria bacia
onde foram gerados, a partir de programas e pro-	c
jetos, orientados por planos diretores que bus-
quem a gestão adequada do meio ambiente, ga-
rantindo água em qualidade e quantidade para
os usos atuais e futuros.


