
debat(' das águas

Seminário promete repetir sucesso de 1993
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envolvidos com o Seminário Legislativo
"Aguas de Minas li", a participação da sociedade
tem sido ativa em todas as reuniões no interior.
Temos o exemplo do encontro em Araçual. que

contou com a presença de mais
de 200 pessoas e de 5 deputa-

- dos, relata o gerente-geral de Pro-
jetos Institucionais (GPI). Juscelino
Luiz Ribeiro. O consultor Pedro
"hagas. da Gerência de Meio Am-

ente, afirma que a população quer
- e manter informada sobre o terna.

Juscelino Ribeiro. Myriam
Costa de Oliveira. Pedro Chagas
e Pedro Garcia são alguns servi-

do es que participam da organização do seminá-
i, cuja plenária final será entre l O e 3 de julho e
vem promovendo reuniões no interior desde

12 de abril. Duas vezes por semana eles viajam.
da natureza do nosso serviço fazer trabalhos

de campo; por isso, tentamos conciliá-los com a
f . ,-flhli,i , -	Pr.o Chapas.

a implantação das políticas estadual e nacional de
recursos hídricos; analisar os problemas que difi-
cultam o desenvolvimento das políticas públicas
setoriais da água: e buscar subsídios para ações
dos Legislativo e Executivo. A assessora da GPI
Myriam Costa de Oliveira informa que as políticas
estadual e nacional foram criadas a partir da pri-
meira edição do seminário, em 1993. Naquela
ocasião. 600 pessoas se reuniram na Alemg e
sugeriram propostas que resultaram em docu-
mento que subsidiou essas políticas. O consultor
Pedro Garcia lembra que a primeira edição contri-
buiu para a reformulação das secretarias estadu-
ais, com a criação da Secretaria do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável.

Para Myriam, o seminário deu um grande sal-
to com as reuniões de interiorização. Ela destaca,
ainda, a discussão da cobrança pelo uso da água.
A cobrança poderá ser efetivada a partir de julho
e, por isso, é necessário debater a forma de ins-
tituí-la, os órgãos que a efetivarão e a fiscalizarão
e o uso dos recursos.
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Pedro Chagas, da GCT Monica
Falobella e Júlio Fernandes, da
Gerência de Relações Públicos;
Ricardo Moreira,Juroni Garcia,
Juscelino Ribeiro e Myriam
Oliveira, da GPI; Maria Lúcia
Mendes Pinto, da Gerência de
Relações Públicas; Pedro Garcia,
da GCT Gliber Lavalle e
Alexandra Alexeeff, também da
Gerência de Relações Publicas

Informe-se sobre estes conceitos
COMO TUDO COMEÇOU

eis oiganizaçôesgovemamentaise
"ão-govemamenta/s. As 50
èntidadespa'vcipantesdefíni,am,
com a Casa, ospaiestrantes e
debatedores e onde seriam as
,.ji?ii5es de interionzação. As três
Comesões Técnicas
/nterinstitucionais(CT/s) - Geso
À3s. Agência de Baoas e
Ge,'nciamento - produz,'a
documentos que estão sencu
discutidos no interior eaos qiia's
podem ser incoipo,adasno
propostas (complementaçào.
alteração ou ivJei'ão). Em cada
,unsão são eleitos seis delegados.
que representaiaoopoderpiblico, os
usuános das águas e a sociedade
napfersírsa. emBe/o/-/o,'izo.'r':
documento fina/se,áesrucJ.ac,
enviadoà Cornissãode Meio
AmtenteeRet-ursosNatu,a,sco
oJç'('çroeçporlj/ k'r,teç,r(. idrrioo -,.'.

• Bacia hidrográfica: acua peográli& a natural,
, ) -A-)11. 	elos por terras altas que mar

suas uordas e determinam que todas
..iguas de chuva em seu interior fluam. pel.i
rede de drenagem, para um curso d'água prin-
cipal - único escoadouro natural da bacia. As

águas subterrâneas integram a bacia. Minas
34 bacias, número arbitrário e contesta-

no ,il.rs	os
• Gestão das águas: planejamento das ações

. rida (at'iburção dos comités
.r' Dual ra;'u	a

• Gerenciamento: uxecucão das ações, dos

	

' LIS cenidcs	.usãc dos
0'(u"sO'. ad: cos

• Plano diretor de recursos hídricos: do-
:ni descrição u.a, :i. inàstrco

dos problemas e soluções (dados físicos e
socioeconômicos). O plano mostra uma radio-
grafia da bacia em determinado período e, por
isso, terá que passar por atualizações e ajustes.

uno diretor estadual
• Agência de bacia: órgão técnico de apoio

xeCUtiV( .10 C01 1 riD', agência atua em uma or
i,:i5 Dir oc. - .a"aia com pete realizar

s'u' r'e fl c i. I i "fltO. Ci:'r'a-ner1u ou pos D'rcer o..

ira kisive por meio 1 :' rnganiz.ições não-govei -
'simentais (ongs) com capacidade operacional e
lesnica. Ainda não há agência de bacia em Minas

• Cobrança: valor a ser pago pelo usuário como
ressarcimento pela apropriação de um bem de
natureza pública. Não deveria ter a forma de
imposto ou taxa, visando evitar o impedimento
constitucional à vinculação dos recu rsos arre-
cadados às aplicações na recuperação da bacia.
Há, por isso, um esforço para conceituar a co-

a.:	'ne ''s'Idoria
• Outorga do direito de uso da água: um

r. arircipar'. i' isti u' rir" itaç (k' ' 'stão da. uas.
Permite impor as prioridades de uso. determi-
nadas pelos comitês de bacia, e assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos recursos.
Documento que autoriza determinado usuário
a se apropriar de um volume de água para uso
definido. A outorga tem prazo de validade, que
poderá ser renovado. O Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (Igam) é o órgão que a efeti-
va, a requerimento do interessado, instruído
por relatório técnico.

Fonte: Pedro Garcia, da Gerência de Meio
Ambiente da Geréncia-Geral de Consultoria
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Gerente deve assumir a comunicação interna
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A primeiro reuniao aconteceu
em abri!

ção H'irei'na nu Assembleia. Essa é a principal
motivação das reuniões entre cri ctor-ger.il. ecre-
táno-geral da Mesa. diretores. r-reme 'erais e
coordenadores da Casa, que têm acontecidc., quin-
zenalmente. desde abril O ob1etivo dm enr:or'
tros é melhorar o canal de coniunicação entre a
direção da Casaco corpo gerericial para pronici

• -.	.

-	1

1. e islativo e permitir a discussão de temas haaos
Secretaria da Assembléia, proporcionando maior
rnte •acc ent'e os diretores e o mmc gerencal

suntos de interesse co servidor, como os esri,
dos sobre a autogestão cio plano de saúde, ai
erac:5e; 'o sistemi o ontol000, c, .rouões or-

çamentarias e Plano de Carreira. Segundo o di-
retor de Comunsçaào Institucional, Rurniro Ba-
tiOtã, a conrunicaçào oem-sucedida passa pelo
estabelecimento de troca de informações e de
elação de confiança entre a direção da Casa o

corpo gerencial e os servidores. O diretor-ge-
ral. João Fianco, e rilatiza orie é muito impor-
:-e urna visão sistêrriica d.-i ca na a'.;e ha
'n bom relacionamento entre os diversos se-

r.uas interiaces
Canal 'ara o coordenado de Pianelamen-

H'l,,r ' lo Marinho, um dos participantes das
eJnióe'l,, a decisão da Administração signirica a
.ertura cc mais um canal de comunicação com
irs gerentes-gerais e os coordenadores. "Essa

uma instância onde as pessoas podem fala
e..por suas dificuldades e fazer sugestões", co-
"renta, 'fe ris dr' -r' rc' eferi' drçõg'r:ci e
oicológicio dos encontros. Marcelo Marinho
rirma, ainda, que a iniciativa é um complemen-

todo trabalho leito pelos veículos de comum-
•ação interna. "H' -1 preocupação ca Diretoria-
Geral de repassar ar:s gerentes de maneira di-
reta, as informações de interesse do sei vido
com pleta -o coordenador ce Planejamt'n'cr

Planejamento de eventos é aprimorado
orno desdobr ,rri'iento di', reuniõe'. sobre
comunicação interna, teve Inicio mia série

de reuniões envolvendo setores das Diretorias

- -	-- Legislativa e de
omuncacà:

Ir tirucional	a
,outir os proces-

'1k' COmunS Cc

de even-
•ri(apa

Iounoirrtenor,
urre os objeri-

*	 . s. estão aprimo-
-	

- o planearnen-

rodas air,' it Lides institucionais, deíirrir'o papel de cada
,etor e facilitar a execução dos trabalhos É ava-
liado. entre outros assuntos, o calendário de even-

o.	'. ráximos meses
Participação	encontros são coorde-

l i '1:;	':,rr o-geral da Mesa, Eduar-
do Moreira, e deles também participam os
titulares das Diretorias Legislativa. Cláudia
Sampaio Costa, e de Comunicação Institu-
cional. Ramiro Batista, os gerentes-gerais de
Consultoria Temática da Escola do Le-
gislativo, de Apoio às Comissões, de Rádio e
Televisão e de Imprensa e Divulgação e a coor-
denadora de Cerimonial e Relações Públicas.


