
vo

MFNA'S
--

RELAT6Rb1	COMISSÕES
TËCNICAS	INTERINSTITUCIONAIS

CTIs



j)
Lt5,0r/

AGU,A,S D EMNAS II

Relatório das Comissões
Técnicas In terins titucionais

D ASSEh3LE LEGELT	
ESTADO DE MINAS GERAIS

ASsE\I BLÉIA DF: i JNs
0 Poder do Cidadão



r



MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Antonio Julio
Presidente

Alberto Pinto Coelho
12-Vice-Presidente

Ivo Jose
29-Vice-Presidente

Olinto Godinho
39-Vice-Presidente

Mauri Torres
12-Secretário

Wanderley Avila
2°-Secretário
Álvaro Antõnio
32-Secretário

SECRETARIA
João Franco Filho

Diretor-Geral
Eduardo Vieira Moreira

Secretário-Geral da Mesa

Belo Horizonte
2002



Este documento contém as propostas das Comissões Técnicas Interinstitucionais e aquelas
apresentadas nas 17 reuniões regionais do Seminário, para serem discutidas e aprovadas nos Grupos
de Trabalho e encaminhadas, com as devidas alterações, à Plenária Final.

Algumas dessas propostas sofreram pequenas mudanças de redação, sem prejuízo do conteú-
do, com o objetivo de se tornarem mais claras ou de serem adaptadas a um padrão de apresentação.

Outras, que tinham o mesmo conteúdo ou conteúdos bem semelhantes, foram aglutinadas
em uma só, registrando-se no final das mesmas, entre parênteses, os nomes das cidades em que
foram apresentadas.

Para facilitar a discussão das propostas, elas foram ainda agrupadas de acordo com a seme-
lhança ou proximidade de seu conteúdo.

Com o objetivo de agilizar os trabalhos dos grupos, diante do grande número de propostas a
serem discutidas e do tempo reduzido para sua análise, solicita-se aos participantes que leiam este
documento com antecedência, anotando sugestões e observações, e que não se atrasem para as
reuniões.

Os Grupos de Trabalho terão a seguinte dinâmica, estabelecida no Regulamento do Seminário:
- Escolha do relator do Grupo de Trabalho;
- Discussão das propostas, mediada pelo coordenador;
- Votação das propostas;
- Reelaboração das propostas de cuja discussão resultar acréscimo ou alteração;
- Redação do relatório, sob supervisão do coordenador;
- Aprovação do relatório.

Observações:
- As propostas serão aprovadas quando obtiverem a maioria simples dos votos.
- As propostas não aprovadas e que obtiverem, no mínimo, 25% dos votos serão consideradas

minoritárias e, como tal, constarão no relatório do Grupo de Trabalho.
- A síntese do relatório dos Grupos de Trabalho, a ser apresentada na Plenária Final, será redigida

em conjunto pelos relatores e pelos coordenadores de grupo, com a assessoria da Assembléia
Legislativa, sob supervisão da Comissão Provisória de Representação.
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GESTÃO DAS ÁGUAS
• Participação Social: O Exercicio da Representatividade Social - Condição Atual dos Comitês
• Água como Bem Econômico - Usos, Consumos e Atividades: O Setor Agropecuário, A Geração de

Energia Hidrelétrica, As Aguas Minerais

Entidades Participantes:
Associação Brasileira de Engenharia Sanitaria e Ambiental - Seção Minas Gerais - ABES-MG; Associ-

ação Brasileira Recursos Hidrícos - Seção Minas Gerais - ABRI-1 MG; Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG; Conselho Estadual da Saúde - Câmara Técnica do Meio Ambiente, Saneamento e
Saúde; Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG; Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER-MG; Fórum da Sociedade
Civil nos Comitês de Bacia - FONASC-CBH; Fórum Mineiro de Comitês de Bacia; Furnas Centrais Elétri-
cas - FURNAS; Instituto de Gestão das Aguas - IGAM; Projeto Manuelzão - Escola de Medicina da
Universidade Federal de Minas Gerais; Sindcato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais - SENGE

INTRODUÇÃO
Gestão das Águas: Os peixes têm representatividade social ?
Os efeitos deco r rentes do arranjo instituciona e da forma dc consolidacão da Politica Estadual de

Recursos Hídricos poderão ser benéficos ou maléficos para a redução das desigualdades sociais e
para a construção de unia sociedade mais justa, cujo desenvolvimento econômico poderá, ou não, dar
sustentabilidade à base de recursos naturais que lhe permite viver com qualidade.

O momento atual do cenário institucional é de discussão e negociação entre os diversos segmen-
tos sociais representativos dos setores participes: poder público, usuários das águas e sociedade civil,
que, sob um novo paradigma e novos principias e fundamentos, buscam implementar o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, segundo as regras ditadas pela Lei n 1 13.199, de
1999, e suas regulamentações, à luz das Leis Federais n° 9.433 de 1997 e 9.984, de2000, e suas
regulamentações.

A Política Pública de Recursos Hídricos avança claramente para um cenário institucional elevado,
superior, em que a tomada de decisões acerca das águas não é mais realizada como no passado, por
algum (ns) setor (es) isoladamente. A Política traz em seu seio, transparentemente, uma divisão de
poder. Parte do poder que se encontrava concentrado nas salas de algumas instituições foi, a partir de
então, repassado para instâncias colegiadas, onde se exercita (mal ou bem) a representatividade soci-
al, no estabelecimento de planos, programas e modo de aplicação de recursos do "ente" Estado. Este
"ente", que, por definição, representa a todos, é o povo no poder. Evolui-se, desta maneira, da demo-
cracia representativa para o exercício de uma democracia participativa.

Enfrenta-se, a partir desse entendimento e dessa ótica, uma série de diversificadas dificuldades.
A primeira é o próprio entendimento da importância desse cenário político-institucional.
Há aqueles que não o entendem assim, por falta de informações, e não têm condição de firmar

postura, ou tomam, às vezes equivocadamente, dentro de seus próprios valores e princípios éticos.
Há aqueles que o entendem assim, e atuam para dificultar a consolidação do sistema. Há aqueles que
entendem assim e almejam sua consolidação. O estágio atual da dinâmica de consolidação do sistema
não pode ser encarado nem como estado de "cartilagem" em suas estruturas. Entende-se em um
estado ainda "gelatinoso", dadas as dimensões de seus desafios.

Outra dificuldade é o desnivelamento de conceitos por parte dos diversos agentes sociais, incluin-
do os de caráter técnico.

A gestão das águas, no que se refere aos comitês e aos conselhos, é tipicamente um processo de
negociação e interlocuçâo social, em que deve ser exercida a legitima representatividade social dos
diversos setores envolvidos.

O gerenciamento das águas - relativo à ciência e à tecnologia, em universidades, institutos de
pesquisa, agências de bacia, etc. -, didaticamente, deve ser entendido como obtenção, tratamento,
manuseio. aplicação e divulgacão de informações técnicas e científicas Através de atividades relati-



vas ao gerenciamento das águas é que serão gerados instrumentos analíticos para suporte a tornada
de decisões dos representantes sociais. Somente através de excelência nas ações de gerenciamento
é que se poderá proporcionar a volta dos peixes aos rios ou a recarga de aqüiferos, por meio de
decisões dos Comités. Um membro do comité de bacia não precisa, necessariamente, saber o signifi-
cado de 'demanda bioquímica de oxigênio'. Um membro da equipe de gerenciamento tem que ter
noções generalistas de uma boa parte dos conceitos associados à vida nas águas e ser, necessaria-
mente, especialista em uma das áreas da ciência aplicada às águas (p.e., nas áreas culturais, históricas
e de organização social voltada à conservação das águas e à preservação de ambientes, para resguar-
dar o patrimônio genético das florestas tropicais).

Nada deve impedir a participação de um técnico especializado na gestão das águas, desde que seja
um legítimo representante de um setor social. Ambas as vertentes, gestão e gerenciamento, têm
substancial importância no sistema. Suas funções são harmônicas e não excludentes.

A maior das dificuldades enfrentadas diz respeito à representatividade social. Como obter urna
proporcionalidade de modo que ela seja exercida de fato? E como deve ser exercida?

No seio de governos não democráticos, o Estado Brasileiro proporcionou o nascimento, o crescimen-
to e o fortalecimento de grandes corporações estatais. Viu-se, como resultado destes regimes políticos,
o exercício do corporativismo e a defesa de interesses pessoais sobreporem-se aos interesses coleti-
vos; e a defesa de interesses privados sobrepor-se à defesa dos interesses públicos. Reacionariamen-
te, tais "corpos estatais" imprimiram urna dinâmica de auto defesa, frente à divisão de poder e à
implementação de uma gestão democrática. Tais dinãmicas, às vezes, caracterizaram-se pela tentativa
de ocupação de maior número de vagas nas instâncias colegiadas de decisão, através de "representa-
ção" nos três setores participantes da gestão das águas: poder público, usuários e sociedade civil. Por
outro lado, o setor público apresenta-se desintegrado e sem posicionamento "estadista" ou sem "espí-
rito público". Já a sociedade civil anda aceitando que sua vaga seja ocupada por setores que não aceitam
o novo paradigma. A sociedade civil sofre dos efeitos de uma cultura arraigada de populismo, paternalismo
e fisiologismo. São desafios significativos para a consolidação da gestão democrática das águas.

Há desafios estruturais e burocráticos. O "Estado" brasileiro se irganizou, no setor de meio ambi-
ente, tipicamente, para processar autorizações visando, em sua maioria, a expropriação da base de
recursos naturais que sustenta a vida do ser humano, sem vínculos diretos a mecanismos que consi-
derem a capacidade de suporte ou de renovação dos recursos naturais.

Não está inclusa nos processos autorizativos do Estado brasileiro a prestação de serviços executa-
da pela própria natureza. Não há um "ente" de Estado cuja competência seja medir a capacidade de
assimilação de resíduos orgânicos liquidas por parte dos rios, por exemplo. Os processos autorizativos
são voltados exclusivamente para análise do empreendimento e para as suas emissões pontuais -
procedimento típico da gestão ambiental através do mecanismo de "comando e controle" - sem
considerar o todo. A avaliação de impactos ambientais, ao longo de seus mais de 20 anos de exercício
prático, não foi capaz de promover a internalização da percepção dos agentes sociais diretamente
atingidos, através da valoração da importância social dos impactos. Autorizam-se milhares de empre-
endimentos em uma mesma bacia hidrográfica, cujas emissões líquidas, separadamente, não causam
efeito ambiental significativo. Entretanto, tais emissões somadas, por vezes, causam uma
irreversibilidade fatal no quadro da qualidade ambiental.

Os usos das águas facilmente computados pela tecnocracia são aqueles ligados à expropriação do
ciclo hidrológico. As vezes, não se coloca o peixe na discussão, ou seja, a manutenção da biodiversidade
aquática não é disposta, nas preliminares da discussão dos usos múltiplos, como um uso preponde-
rante. O uso preponderante é o da água para o ser humano beber.

A "cobrança pelo uso das águas" vem para proporcionar a "entrada do peixe" na discussão. É urna
cadeira reservada aos peixes nas instâncias colegiadas de tomada decisão para estabelecimento de
políticas públicas para as águas. A água é o sangue da Terra. O destino dos peixes anuncia o nosso.

Os peixes têm representatividade social ?
Através dos recursos arrecadados por meio do instrumento econômico de gestão - "cobrança pelo uso

das águas", o "Estado" resgatará um equivoco secular: passará a incorporar,nas planilhas de custo das
atividades expropriadoras do bem público de uso comum, com valor económico - água, as externalidades
ambientais negativas anteriormente socializadas para toda a comunidade "baciense", incluindo as espéci-
es primeira e diretamente atingidas, aquelas que compõem a fauna e a flora aquáticas. Os peixes passarão
a ser cidadãos. Faremos carteira de identidade para peixes, como fizeram para cães no ambiente urbano ?
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Os peixes, como de resto toda comunidade aquática de ambientes lêntícos (lagos) e lóticos (rios)
terão como aliados setores das agências de bacia ou outros institutos. Tais setores estarão incorpo-
rando as condições ambientais para sua sobrevivência, por meio da aplicação de ciência e da tecnologia,
nos planos, programas, atividades e investimentos.

A cobrança pelo uso das águas nada mais é que a possibilidade de criação de um organismo de
Estado para incorporar os serviços da natureza nos seus processos autorizativos. Nada mais é que
incorporar tais serviços na economia (ecológica ?) do ser humano.

As autorizações para implantação de empreendimentos que interfiram na cadeia trófica, ou seja,
nos fluxos de matéria e de energia, poderão computar os "efeitos sociais" causados nas classes,
famílias e espécies dos organismos produtores, consumidores e decompositores, pelo menos no que
diz respeito aos ambientes aquáticos.

Através da análise completa das águas de rios podemos concluir se o modo operante de geração e
distribuição de produtos, serviços e renda de uma sociedade é sustentável ambientalmente e se é
solidário com as gerações futuras.

Por meio dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso das águas é que o "Estado", final-
mente, criará condições para o estabelecimento de políticas públicas e sociais para manutenção
dos mecanismos naturais de produção de água. Os processos autorizativos, realizados pela admi-
nistração pública do setor de meio ambiente, não se basearão somente em critérios estratificados e
pontuais. Questões como o "plantio de chuva para colheita de rios" ou, tecnicamente, recarga de
aqüiferos, ou os efeitos da impermeabilização do solo nos tecidos urbanos, ou a necessidade de
incorporação de alguns indicadores biológicos de qualidade ambiental no item competente da legis-
lação ambiental que classifica os rios para enquadramento de suas águas, poderão ser analisadas
com muito mais competência e conteúdo do que foram até agora, nos 20 anos de prática do meca-
nismo de "comando e controle".

A discussão sobre o instrumento econômico de cobrança pelo uso das águas deve, com certeza,
passar por um nivelamento no entendimento de seus princípios e fundamentos. Tal discussão, nas
bacias hidrográficas (unidades de planejamento e gestão das águas), não deve ser direcionada, unica-
mente, para a análise da conveniência financeira para alguns setores produtivos "pagarem" ou não.

A cobrança pelo uso das águas deve ser entendida como um mecanismo capaz de induzir a melhor
localização espacial de empreendimentos (potencialmente alteradores da cadeia tró fica), de induzir a
otimização e a racionalização do uso ou consumo das águas, de induzir a necessidade de análise, por
parte do poluidor das águas, do que é melhor: lançar os esgotos "in natura" - e pagar por isto -, ou
implantar um sistema de tratamento e de redução da poluição - e pagar, talvez menos, por isto - em
seu próprio empreendimento.

A cobrança pelo uso das águas não é um imposto. A cobrança pelo uso das águas é um instrumento
econômico de gestão, que proporcionará a instrumentalização do gerenciamento das águas e a entra-
da do peixe na discussão do que fazer para manter qualidade e quantidade das águas para as gerações
futuras. A cobrança pelo uso das águas é, por fim, o início da ecologizacão, de fato e de direito, dos
ambientes burocráticos dos órgãos públicos de meio ambiente.

GRUPO 1

GESTÃO DAS ÁGUAS

PROPOSTAS
1 Acolhimento das proposições elencadas e priorizadas neste Seminário para que sejam objeto

de análise e discussão obrigatória do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH. (CTI)
a) Excluir a palavra "obrigatória" e acrescentar "apreciação".
Acolhimento das proposições elencadas e priorizadas neste Seminário como objeto de análise,

apreciação e discussão do Conselho Estadual de Recursos Hidrícos" - CERH. (UBERABA)
b) Acrescentar ao texto: "e as propostas não acatadas devem ser justificadas ao Comité o porquê

da não aceitação dessa proposta".
Acolhimento das proposições elencadas e priorizadas nesse seminário para que sejam objeto de

análise e discussão obrigatória do Conselho Estadual de Recursos Hídricos T CERH - apresentando-se
justifcacão ao Comitè, em caso de não-acatamento de proposta (ARAÇUAI)



2. Estabelecimento de limites e contornos claros, buscando efetiva integração, nos procedimen-
tos autorizativos de Estado, para exploração da base de recursos naturais que dão sustentação à vida,
entre os arcabouços jurídicos e legais da Gestão Ambiental, Gestão Minerária e Gestão de Recursos
Hídricos, notadamente no que se refira a atividades diretamente degradadoras do ciclo hidrolõgico. A
gestão democrática das águas, deve ficar a cargo dos Comitês de Bacia e dos Conselhos Nacional e
Estadual de Recursos Hídricos, instâncias reais e únicas a garantir a participação social, dos agentes
locais e regionais na definição da sustentabilidade do desenvolvimento econômico. (CTI)

a) Acrescentar a expressão: "aprovados na plenária dos Comitês de Bacias Hidrográficas" antes de
.buscando.....
Estabelecimento de limites e contornos claros, aprovados na plenária dos Comitês de Bacias

Hidrográficas, buscando efetiva integração, nos procedimentos autorizativos de Estado, para explora-
ção da base de recursos naturais que dão sustentação à vida, entre os arcabouços jurídicos e legais da
Gestão Ambiental, Gestão Minerária e Gestão de Recursos Hídricos, notadamente no que se refira a
atividades diretamente degradadoras do ciclo hidrológico. A gestão democrática das águas, deve ficar
a cargo dos Comitês de Bacia e dos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, instâncias
reais e únicas a garantir participação social, dos agentes locais e regionais, na definição da
sustentabilidade do desenvolvimento econômico. (LAGOA SANTA)

b) Substituir "reais e únicas.....por " _legais...
Estabelecimento de limites e contornos claros, buscando efetiva integração, nos procedimentos

autorizativos de Estado, para exploração da base de recursos naturais que dão sustentação à vida,
entre os arcabouços jurídicos e legais da Gestão Ambiental, Gestão Minerária e Gestão de Recursos
Hidrícos, notadamente no que se refira a atividades diretamente degradadoras do ciclo hidrológico. A
gestão democrática das águas, deve ficar a cargo dos Comitês de Bacia e dos Conselhos Nacional e
Estadual de Recursos Hidricos, instâncias legais a garantir participação social, dos agentes locais e
regionais na definição da sustentabilidade do desenvolvimento econômico. (CAPITOLIO)

c) Suprimir o trecho: "Estabelecimento ... ciclo hidrológico". Substituir a expressão: "da
sustentabilidade do desenvolvimento econômico" por "de políticas de utilização sustentável dos re-
cursos naturais."

A gestão democrática das águas deve ficar a cargo dos Comitês de Bacia e dos Conselhos Nacional
e Estadual de Recursos hídricos, instâncias reais e únicas a garantir participação social dos agentes
locais e regionais na definição de políticas de utilização sustentável dos recursos
naturais.(GOVE RNADOR VALADARES)

3. Implementação - no õrgão gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos,
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM, bem como em todos os Comitês de Bacias Hidrográficas,
por meio de suas Agências de Bacia, ou entidades a elas equiparadas - de um Sistema de informa-
ções geográficas, com tecnologia compatível para migração e troca de informações, visando proporci-
onar geração e aplicação de instrumentos analíticos de suporte às tomadas de decisão dos Comitês e
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. (CTI)

a) Suprimir a expressão: "bem como ... elas equiparadas" e acrescentar a palavra: "estadual" após
a palavra "Sistema"; acrescentar a expressão: "bem como disponibilizar informações ao público em
geral" após a palavra: "Hídricos".

Implementação - no órgão gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos,
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - de um Sistema Estadual de Informações Geográficas,
com tecnologia compatível para migração e troca de informações, visando proporcionar geração e aplica-
ção de instrumentos analíticos de suporte às tomadas de decisão dos Comitês e do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, bem como disponibilizar informações ao público em geral. (JUIZ DE FORA)

b) Incluir após "Informações Geográficas": "acompanhados de um sistema de monitoramento de
projetos e atividades".

Implementação - no órgão gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos,
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -' bem como em todos os Comitês de Bacias
Hidrográficas, por meio de suas Agências de Bacia, ou entidades a elas equiparadas - de um sistema
de informações geográficas, acompanhado de um sistema de monitoramento de projetos e ativida-
des com tecnologia compatível para migração e troca de informações, visando proporcionar geração e
aplicação de instrumentos analíticos de suporte às tomadas de decisão dos Comitês e do Conselho
Estadual de Recursos Hidricos. (MONTES CLAROS)



4. Criação de mecanismos, por meio da definição de ações específicas do Estado, com recursos da
arrecadação fiscal usual, de maneira a impedir que a aplicação do instrumento econômico de gestão
dos recursos hídricos "cobrança pelo uso das águas' seja mais um fator indutor de maximização das
desigualdades regionais entre bacias hidrográficas que tenham sustenta bilidade financeira e aquelas
menos desenvolvidas economicamente (como o caso das bacias hidrográficas situadas nos territórios
do semi-árido).(CTI)

a) Substituir "mecanismos" por "Câmaras de compensação" ; " Estado" por "Comitês de Bacias
Criação de câmaras de compensação, por meio da definição de ações específicas estabelecidas

pelos Comitês de Bacias, com recursos da arrecadação fiscal usual, de maneira a impedir que a aplica-
ção do instrumento econômico de gestão dos recursos hídricos "cobrança pelo uso das águas" seja
mais um fator indutor de maximização das desigualdades regionais entre bacias hidrográficas que
tenham sustentabilidade financeira e aquelas menos desenvolvidas economicamente (como o caso
das bacias hidrográficas situadas nos territórios do semi-árido). (LAGOA SANTA)

b) Nova redação:
Criação de dispositivos legais para aplicação de percentual de recursos de arrecadação usual com o

objetivo de impedir que a aplicação do instrumento econômico de gestão dos recursos hídricos "co-
brança pelo uso das águas" seja mais um fator indutor de maximização das desigualdades regionais
entre bacias hidrográficas que tenham sustentabil idade financeira e aquelas menos desenvolvidas
economicamente (como o caso das bacias hidrográficas situadas nos territórios do semi-árido. Os
recursos estarão sob a gestão do CERH(DIVINOPOLIS)

c) Acrescentar após "Estado": "por intermédio dos Comitês de Bacia".
Criação de mecanismos, por meio da definição de ações específicas do Estado, por intermédio dos

Comitês de Bacia, com recursos da arrecadação fiscal usual, de maneira a impedir que a aplicação do
instrumento econômico de gestão dos recursos hídricos "cobrança pelo uso das águas" seja mais um
fator indutor de maximização das desigualdades regionais entre bacias hidrográficas que tenham
sustentabilidade financeira e aquelas menos desenvolvidas economicamente (como o caso das baci-
as hidrográficas situadas nos territÓi os do semi-ãrido).(TEÕFILO OTONI)

d) Suprimir o trecho: "...a impedir ... recursos hídricos". Substituir a palavra: "seja" por "não cons-
titua". Suprimir as expressões: "da maximização" e "(com o caso ... semi-árido)."

Criação de mecanismos, por meio da definição de ações específicas do Estado, com recursos da
arrecadação fiscal usual, de maneira que a "cobrança pelo uso das águas" não constitua mais um fator
indutor das desigualdades regionais entre bacias hidrográficas que tenham sustentabilidade financei-
ra e aquelas menos desenvolvidas economicamente. (GOVERNADOR VALADARES)

e) Substituir a expressão: "do Estado" pela expressão: "do Instituto Mineiro de Gestão das Águas
- IGAM"

Criação de mecanismos, por meio da definição de ações especificas do Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas - IGAM, com recursos da arrecadação fiscal usual, de maneira a impedir que a aplicação do
instrumento econômico de gestão dos recursos hídricos "cobrança pelo uso das águas" seja mais um
fator indutor de maximização das desigualdades regionais entre bacias hidrográficas que tenham
sustentabilidade financeira e aquela menos desenvolvidas economicamente (como o caso das bacias
hidrográficas situadas nos territórios do semi-árido). (IPATINGA)

f) Suprimir a proposta.(JUIZ DE FORA)
5. Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos

e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de preservação permanente, de comum
acordo com seus proprietários, que poderão conservá-las com práticas de manejo conservactonista
do solo. (CTI)

a) Alterar: "preservação permanente" para "proteção especial"; "conservá-las" para "utilizá-las, des-
de que" (CONSELHEIRO LAFAIETE, UBERABA, RATOS DE MINAS, PARACATU e POÇOS DE CALDAS)

Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos
e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de proteção especial, de comum acordo
com seus proprietários, que poderão utilizá-las desde que com práticas de manejo conservacionista
do solo.

b) Incluir: "incentivos fiscais voltadas para as... " após a expressão "conservá-las com.....antes
de " .praticas
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Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos
e à implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de preservação permanente, de co-
mum acordo com seus proprietários, que poderão conservá-las, com os recursos arrecadados pela
cobrança do uso da água voltadas para as práticas de manejo conservacionista do solo. (CAPITOLIO,
DIVINO P0 L S)

c) Acrescentar: "e/ou indenização" após: "comum acordo"
Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos

e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de preservação permanente, de comum
acordo e/ou com indenização dos seus proprietários, que poderão conservá-las com práticas de mane-
jo conservacionista do solo. (TEOFILO OTONI)

dl Acrescentar no final do texto: "No caso de pequenos proprietários, o Estado deverá prover con-
dições para a elaboração das regras de manejos.

Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos
e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de proteção especial, de comum acordo
com seus proprietários, que poderão conservá-las com práticas de manejo conservacionista do solo.
No caso de pequenos proprietários, o Estado deverá prover condições para a elaboração das regras de
manejos.. "(PARACATU)

e) Substituir: "incentivo a" por "estabelecer um programa estadual de"; "preservação permanen-
te" por "proteção ambiental".

Estabelecer um programa estadual de pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas
prioritárias de recarga de aqüíferos e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de
proteção ambiental, de comum acordo com seus proprietários, que poderão conservá-las com práti-
cas de manejo conservacionista do solo. (GOVERNADOR VALADARES)

f) Substituir a expressão "incentivo a pesquisas e estudos" pelo texto da proposta n Q 21.
Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à prática e conservação de recursos hidricos

visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos e implementação de instrui ientos
legais para torná-las áreas de preservação permanente, de comum acordo com seus proprietários,
que poderão conservá-las com práticas de manejo conservacionista do solo. (JUIZ DE FORA)

g) Substituir: "preservação permanente" por "proteção especial". Acrescentar no final do texto: "e
assegurando aos proprietários mecanismos para compensá-los".

Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos
e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de proteção especial, de comum acordo
com seus proprietários, que poderão conservá-las com práticas de manejo conservacionista do solo e
assegurando aos proprietários mecanismos para compensá-los. (MONTES CLAROS)

h) Substituir: "preservação permanente" por "proteção especial".
Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos

e implementação de instrumentos legais para torná-las áreas de proteção especial, de comum acordo
com seus proprietários, que poderão conservá-las com práticas de manejo conservacionista do solo.
(P1 RAPORA)

i) Alterar: "preservação permanente" para "proteção especial"; "conservá-las" para "utilizá-las
desde que".

Incentivo a pesquisas e estudos, visando à identificação de áreas prioritárias de recarga de aqüíferos
e implementação de instrumentos legais par torná-las áreas de proteção especial, de comum acordo
com seus proprietários, que poderão utilizá-las desde que com práticas de manejo conservacionista
do solo. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

j) Nova redação:
Incentivo fiscal, crediticio e outros aos proprietários rurais de áreas passíveis de serem de preserva-

ção permanente ou de áreas de recarga de aqüíferos, a fim de que os proprietários do(s) imóvel(is)
rural(is) possam ser compensados de sua restrição económica de uso (do solo) e se sintam estimula-
dos a adotarem boas práticas conservacionistas, visando à (garantia) recarga dos aqüíferos resultando
na produção de água. (LAGOA SANTA)

6. Criação de dispositivo legal que possibilite a reestruturação do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM, no âmbito de suas competências, com independénca financera e administrativa,
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atuando em todos os níveis, de modo suplementar, no tocante ao sistema estadual de gerenciamento
dos recursos hidrícos. (CTI)

a) Acrescentar após "hídricos": "... aproveitando a estrutura existente dos órgãos existentes no
Estado."

Criação de dispositivo legal que possibilite a reestruturação do Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM, no âmbito de suas competências, com independência financeira e administrativa,
atuando em todos os níveis, de modo suplementar, no tocante ao sistema estadual de gerenciamento
dos recursos hídricos, aproveitando a estrutura existente dos órgãos existentes no Estado. (ARAGUARI)

b) Acrescentar: "imediata" após "criação"; "com a implantação de escritórios regionais" após
"IGAM".

Criação imediata de dispositivo legal que possibilite a reestruturação do Instituto Mineiro de Gestão
das Aguas - IGAM -' com a implantação de escritórios regionais no âmbito de suas competências, com
independência financeira e administrativa, atuando em todos os níveis, de modo suplementar, no
tocante ao sistema estadual de gerenciamento dos recursos hídricos. (PATOS DE MINAS)

c) Suprimir a proposta. (GOVER NADO R VALADARES)
d) Incluir após "IGAM": "garantindo a formação e a capacitação do corpo técnico permanente".
Criação de dispositivo legal que possibilite a reestruturação do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas - IGAM -' garantindo a formação e a capacitação do corpo técnico permanente, no âmbito de
suas competências, com independência financeira e administrativa, atuando em todos os níveis, de
modo suplementar, no tocante ao sistema estadual de gerenciamento dos recursos hídricos. (JUIZ
DE FORA)

e) Retirar a expressão: "criação de dispositivo legal que possibilite a"
Reestruturação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, no âmbito de suas competênci-

as, com independência financeira e administrativa, atuando em todos os níveis, de modo suplemen-
tar, no tocante ao sistema estadual de gerencianiento dos recursos hídricos. (MONTES CLAROS)

f) Acrescentar depois de "legal": "ouvidos os Comitês de Bacia e CERH".
Criação de dispositivo legal, ouvidos os Comitês de Bacia e CERH, que possibilite a reestruturação

do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM, no âmbito de suas competências, com indepen-
dência financeira e administrativa, atuando em todos os níveis, de modo suplementar, no tocante ao
sistema estadual de gerenciamento dos recursos hídricos. (PIRAPORA)

7. Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com
os Comitês das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeorológicas, de forma que as
diversas operadoras de sistemas de informação (Cemig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) tenham
sua atividade incentivada e apoiada, com a contrapartida de se produzirem informações confiáveis e
públicas. (CTI)

a) Substituir: "tenham sua atividade incentivada e apoiada, com a contrapartida de se produzirem
informações confiáveis e públicas" por "possam produzir informações integrais, confiáveis e públicas".

Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstïtucional, juntamente com os
Comitês das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeorológicas, de forma que as
diversas operadoras de sistemas de informação (Cemig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) possam
produzir informações integrais, confiáveis e públicas. (CONSELHEIRO LAFAIETE:)

b) Substituir: "tenham sua atividade ... públicas." por "possam reuni-Ias em um só banco de dados."
Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com os

Comitês das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeorológicas, de forma que as
diversas operadoras de sistemas de informação (Cemig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) possam
reuni-Ias em um só banco de dados. (PATOS DE MINAS)

c) Substituir: "de forma que as diversas" por "tornando obrigatório". Suprimir: "tenham sua ativi-
dade ... contrapartida de se produzirem" e acrescentar antes de "informações": "produzam e forne-
çam gratuitamente"; depois de "confiáveis": "que se tornarão públicas".

inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com os
Comitês das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeoiológicas, tornando obrigatório
que as operadoras de sistemas de informação (Cernig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) produzam e
forneçam gratuitamente nformacães coraves que se tornarão pJblicas "(PARACATU)
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d) Substituir: "diversos" por "atuais'. Suprimir: "(Cemig, Copasa ... etc.)'; "tenham sua atividade
contrapartida de se" Substituir: "produzirem informações" por "produzam dados.
Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com os Comi-

tês das respectivas bacias Hidrográficas, de estações hidrorneteorológicas, de forma que as atuais opera-
doras de sistemas de informação produzam dados confiáveis e públicos. (GOVERNADOR VALADARES)

e) Substituir a expressão: "sua atividade ... de se produzirem" pela expressão: "suas tarefas facilita-
das para gerar".

Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com os
Comités das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeorológicas, de forma que as
diversas operadoras de sistemas de informação (Cernig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) tenham
suas tarefas facilitadas para gerar dados confiáveis e públicos.(POÇOS DE CALDAS)

f) Substituir a expressão: "tenham sua atividade ... de se produzirem" por "possam produzir" e
acrescentar a palavra "mais" após "informações'.

Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com os
Comitês das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeorológicas, de forma que as
diversas operadoras de sistemas de informação (Cemig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) possam
produzir informações mais confiáveis e públicas. (MONTES CLAROS)

g) Excluir: "incentivada e". Retirar a palavra: "confiáveis" e acrescentar depois de "públicas": "e
mais confiáveis".

Inclusão, nas atribuições do IGAM, da gestão compartilhada interinstitucional, juntamente com os
Comitês das respectivas Bacias Hidrográficas, de estações hidrometeorolõgicas, de forma que as diver-
sas operadoras de sistemas de informação (Cemig, Copasa, Furnas, Aneel, ANA, etc.) tenham sua ativi-
dade apoiada, com a contrapartida de se produzirem informações públicas e mais confiáveis. (PIRAPORA)

8. Redefinição, no âmbito do CERH, das unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos,
corrigindo-se o mapa atual, que fere os princípios da Lei n Q 9.433, de 1997, ao não considerar, neces-
sariamente, a bacia como unidade de planejamento e gestão dos recursos hídricos. (CTI)

9. Criação de dispositivo legal, que melhor defina as entidades da sociedade civil e dos usuários -
para sua habilitação à representação no CERH e nos Comitês de Bacia -, e estabeleça regras de
representação, evitando-se a proliferação de siglas e a representação cumulativa. (CTI)

10. Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas, visando à proibição de dragagens,
retificação e impermeabilização de canais naturais de rios. (CTI)

a) Substituir: " visando à proibição de dragagens, retificação e impermeabilização de canais naturais
de rios" por "visando maior controle de dragagens e a proibição de retificação e impermeabilização de
canais naturais de rios".

Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas, visando maior controle de dragagens e
a proibição de retificação e impermeabilização de canais naturais de rios.(CAPITOLIO, TEOFILO OTONI)

b) Nova redação:
Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas para licenciar, em órgãos ambientais,

a execução de dragagens, retificação e impermeabilização de canais naturais de rios. (LAGOA SANTA)
c) Nova redação:
Incentivo aos Comitês para que exijam a aplicação das leis que licenciam as atividades de dragagens

e exigência aos órgãos competentes que fiscalizem as dragas. (UBERABA)
dl Substituir: "criação de" por "exigir o cumprimento dos"; "estabeleçam" por "estabelecem";

"proibição" por "autorização".
Exigir o cumprimento dos dispositivos legais que estabelecem regras rígidas visando à autorização

de dragagens, à retificação e à impermeabilização de canais naturais de rios. (CONSELHEIRO LAFAIETE):
e) Acrescentar: "no âmbito dos Comitês e CERH". Substituir: "visando à proibição de" por "para

autorização para".
Criação de dispositivos legais no âmbito do Comitês e CERH que estabeleçam regras rígidas para

autorização para dragagens, retificação e impermeabilização de canais naturais de rios. (DIVINOPOLIS)
f) Substituir: "criação de" por "exigir dos órgãos competentes que façam cumprir os"; "proibi-

ção" por "controle".
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Exigir dos órgãos competentes que façam cumprir os dispositivos legais que estabelecem regras
rígidas, visando ao controle de dragagens, retificação e impermeabilização de canais naturais de rios.
(PATOS DE MINAS)

g) Suprimir: "criação de". Acrescentar: "Exigir que os órgãos competentes façam cumprir os".
Substituir: "à proibição" por "à execução'.

Exigir que os órgãos competentes façam cumprir os dispositivos legais que estabelecem regras
rígidas, visando à execução de dragagens, retificação e impermeabilização de canais naturais de rios.
"(PARACATU)

h) Nova redação:
Exigir que os órgãos competentes façam cumprira legislação que regulamenta as atividades de dragagens,

bem como a retificação e impermeabilização de canais naturais de rios.(GOVERNADOR VALADARES)
i) Substituir a expressão: "criação de" pela expressão: "exigir que os órgãos competentes fa-

çam cumprir os"; substituir: 'rígidas, visando à proibição" por "para o licenciamento das ativida-
des".

Exigir que os Órgãos competentes façam cumprir os dispositivos legais que estabeleçam regras
para o licenciamento das atividades de dragagens, retificação e impermeabilização de canais naturais
de rios.(POCOS DE CALDAS)

) Nova redação:
Implementação da legislação e adoção de legislação rígida sobre as atividades de dragagem, de

forma a obrigar que os proprietários desses equipamentos de extração mineral (dragas) atuem em
consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável. (ARAGUARI)

k) Suprimir o termo: "visando à proibição". Acrescentar após "rígidas": "e claras para as atividades"
Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas e claras para as atividades de dragagens,

retificação e impermeabilização de canais naturais de rios. (CARATINGA)
1) Nova redação:
Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas para o meio rural e o meio urbano

visando à regulamentação de dragagem, retificação e impermeabilização de canais naturais de rios.
(1 PATI N GA)

m) Substituir: "à proibição" por "ao controle".
Criação de dispositivos legais que estabeleçam regras rígidas visando ao controle de dragagens,

retificação e impermeabilização de canais naturais de rios. (JUIZ DE FORA)
n) Suprimir a proposta. (PIRAPORA)
11. Atribuição da competência para elaborar os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias

Hidrográficas aos respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas, condutores legítimos do processo -'
tal como preconizado na base legal da Gestão. Estes, a seu modo e no momento adequado, aprovei-
tarão eventuais planos já efetuados ou em elaboração, desde que compatíveis com os princípios e
fundamentos da gestão.(CTI)

a) Suprimir a proposta (ARAGUARI)
b) Substituir a palavra "elaborar" pela palavra "aprovar".
Atribuição da competência para aprovar os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias

Hidrográficas aos respectivos Comités de Bacias Hidrográficas, condutores legítimos do processo -,
tal como preconizado na base legal da Gestão. Estes, a seu modo e no momento adequado, aprovei-
tarão eventuais planos já efetuados ou em elaboração, desde que compatíveis com os princípios e
fundamentos da gestão. (CAPITOLIO)

c) Nova redação:
Será de competência dos Comitês de Bacias Hidrográficas a elaboração dos Planos Diretores de

Recursos Hidricos de Bacias Hidrográficas tal como preconizado na base legal da gestão. (GOVERNA-
DOR VALADARES)

12. Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção
antrópica no ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos,
abordando questões como:

fabriciçao de tomeas com limtes de vazão:
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• proibir a instalação de válvulas de descarga;
• facihtar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;
• instituir a obrigatoriedade de coleta e infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção,

desde que avaliados previamente os riscos geológicos;
• rever os padrões de pavimentação, estabelecendo um coeficiente mínimo obrigatório de área

permeável, inclusive incentivando a adoção de pavimentos sernipermeáveis ou permeáveis;
• adotar, nos Planos Diretores para municípios acima de 20.000 habitantes, e nas respectivas Leis

de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos terrenos
edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem como reforçar a
adoção de caixas coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos
de retenção de cheias nos ambientes urbanos. (CTI)

a) Nova redação do caput:
Desenvolvimento de gestões pela ALMG junto à ABNT e aos municípios, visando à adoção de

equipamentos e procedimentos adequados ao uso racional da água, visando à diminuição da interven-
ção antropica no ciclo hidrológico, tais corno... (ARAGUARI)

b) Substituir nos itens: "fabricação" por "uso". Suprimir: "proibir" e acrescentar: "dispositivos
alternativos às". Suprimir: "obrigatoriedade"; "adotar... ambientes urbanos". Incluir: "Incluir todas as
propostas nos planos diretores".

Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção antrópica no
ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos, abordando questões como:

• uso de torneiras com limites de vazão;
• a instalação de dispositivo alternativo às válvulas de descarga;
facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;
a coleta e a infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção, desde que avaliados

previamente os riscos geokgicos;
revisão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável, inclu-

sive incentivando a adoção de pavimentos semipermeáveis ou permeáveis;
• incluir todas as propostas nos planos diretores. (CONSELHEIRO LAFAIETE:)
c) Acrescentar no caput: "e difusão de informação no âmbito do Comitê de Bacias". Substituir no

item 1: "fabricação" por "utilização"; no item 2 "proibir" por "reduzir" e no item 6 "para municípios
acima de 20.000 habitantes" por "de municípios".

Criação de mecanismos legais e difusão de informação no âmbito do Comitê de Bacias, cujo princi-
pal objetivo seja a definição de padrões de intervenção antrópica no ciclo hidrológico, de maneira a
proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos, abordando questões como:

utilização de torneiras com limites de vazão;
• reduzir a instalação de válvulas de descarga;
facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;
obrigatoriedade de coleta e infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção, desde que

avaliados previamente os riscos geológicos;
revisão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável, inclu-

sive incentivando a adoção de pavimentos semipermeáveis ou permeáveis;
adotar, nos Planos Diretores de municípios e na respectivas Leis de Uso e Ocupação do Solo

Urbano, a obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos terrenos edificáveis, estipulando-se a
taxa de permeabilidade em padrões compativeis, bem como reforçar a adoção de caixas coletoras de
águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos de retenção de cheias nos
ambientes urbanos. (DIVINOPOLIS)

d) Acresentar ao 5Q ponto: "bem como a construção de bacias de contenção ao longo das estradas"
após o final do item "revisão ......ou permeáveis". (ARAÇUAI)

revisão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável, inclu-
sive incentivando a adoção de pavimentos semiperrneáveis ou permeáveis, bem como a construção
de bacias de contencão ao ongo das estradas;



e) Substituir no item 6: " ...nos  Planos Diretores .. Solo Urbano" por "em todos os municípios" e
acrescentar após "ambientes urbanos" a expressão "e rurais".

adotar em todos os municípios a obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos terrenos
edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem como reforçar a
adoção de caixas coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial -como dispositivos
de retenção de cheias nos ambientes urbanos e rurais. (TEOFILO OTONI)

f) Acrescentar no item 1: "incentivar" antes de" fabricação". Substituir no item 2: "proibir" por
"limitar"; no item 4 "obrigatoriedade" por "incentivar". Suprimir o item 6: "adotar, nos Planos
cheias nos ambientes urbanos."

Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção
antrópíca no ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos,
abordando questões como:

• incentivar a fabricação de torneiras com limites de vazão;
• limitar a instalação de válvulas de descarga;
• facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;
• incentivar a coleta e infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção, desde que avali-

ados previamente os riscos geológicos;
• revisão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável,

inclusive incentivando a adoção de pavimentos sernipermeáveis ou permeáveis. (PATOS DE
MINAS)

g) Substituir no item 1: "fabricação" por "uso"; no item 2 "proibir" por "limitar" e no item 4
"obrigatoriedade de" por "incentivar a":

Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção
antrõpica no ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos,
abordando questões como:

• uso de torneiras com limites de vazão;
limitar a instalação de válvulas de descarga;
facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;
incentivar a coleta e infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção, desde que avali-

ados previamente os riscos geológicos;
• revisão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável, inclu-

sive incentivando a adoção de pavimentos semipermeáveis ou permeáveis;
• adotar, nos Planos Diretores para municípios acima de 20.000 habitantes, e nas respectivas Leis

de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos terrenos
edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem corno reforçar a
adoção de caixas coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos
de retenção de cheias nos ambientes urbanos.." (PARACATU)

h) Suprimir o trecho: "abordando questões ... ou permeáveis". Desmembrar o item 6, como nova
proposta (Ex.: 12a)):

Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção
antrópica no ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos.

12a) Adotar, nos Planos Diretores para municípios acima de 20.000 habitantes, e nas respectivas
Leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos terre-
nos edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem corno reforçar
a adoção de caixas coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos
de retenção de cheias nos ambientes urbanos. (GOVER NADO R VALADARES)

a) Acrescentar novo item com o texto:
• criar incentivo para aqueles que recuperarem áreas de recarga degradadas.(IPATINGA)
b) Substituir o item 1: "fabricação ... de vazão" por: "conscientização para o uso de torneiras".

Suprimir os itens 2, 4 e 5. Excluir no item 6 a expressão: "para municípios acima de 20.000 habitan-
tes," e incluir a palavra: "rural" após a expressão: "Solo Urbano". Renumerar esse item como nova
proposta (Ex.: 12A

16



Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção
antrópica no ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos,
abordando questões como:

• conscientização para o uso de torneiras com limites de vazão;
• facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão;
12b) - Adotar, nos Planos Diretores e nas respectivas Leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano

Rural, a obrigatoriedade de areas permeáveis no âmbito dos terrenos edificáveis, estipulando-se a
taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem como reforçar a adoção de caixas coletoras de
águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos de retenção de cheias nos
ambientes urbanos.(POÇOS DE CALDAS)

a) Suprimir no item 6: "para municípios ... habitantes"; e também a palavra: "respectivas". Acres-
centar após: "Solo Urbano ""dos municípios: e após " ... perrneáveis..." " de no mínimo 30%".

• adotar, nos Planos Diretores e nas Leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano dos municípios, a
obrigatoriedade de áreas permeáveis de no mínimo 30% no âmbito dos terrenos edificáveis, estipu-
lando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem como reforçar a adoção de caixas
coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos de retenção de
cheias nos ambientes urbanos. (CARATINGA)

b) Acrescentar no caput: " ... conscientização e.....após '. seja a..." Substituir no item 1: "fabrica-
ção" por "uso": no item 2 "proibir a instalação" por "incentivo ao uso de equipamento alternativo
às..."; no item 4 "obrigatoriedade de.....por- "incentivo à.....

Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a conscientização e a definição de pa-
drões de intervenção antrópica no ciclo hidrolõgico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos
recursos hídricos, abordando questões como:

uso de torneiras com limites de vazão;
• incentivo ao uso de equipamentos alternativos às válvulas de descarga:
• facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão:

incentivo à coleta e infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção, desde que avalia-
dos previamente os riscos geológicos;

Previsão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável, inclu-
sive incentivando a adoção de pavimentos semipermeáveis ou permeáveis:

• adotar, nos Planos Diretores para municípios acima de 20.000 habitantes e nas respectivas Leis de
Uso e Ocupação do Solo Urbano, a obrigatoriedade de áreas permeáveis no âmbito dos terrenos
edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem corno reforçar a
adoção de caixas coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial - como dispositivos
de retenção de cheias nos ambientes urbanos. (MONTES CLAROS)

c) Substituir no item 1: "fabricação" por "uso"; no item 2 "proibir" por "facilitar"; no item 4
"obrigatoriedade de" por "incentivar a". Acrescentar no item 2: "equipamentos alternativos às" após
"instalação de": e no item 3 "bem como a instalação de equipamentos alternativos de válvula de
descarga" após "baixa vazão".

Criação de mecanismos legais cujo principal objetivo seja a definição de padrões de intervenção
antrópica no ciclo hidrológico, de maneira a proporcionar uso mais racional dos recursos hídricos,
abordando questões como:

uso de torneiras com limites de vazão;
facilitar a instalação de equipamentos alternativos às válvulas de descarga:
facilitar a produção de bacias sanitárias de vazão reduzida ou baixa vazão, bem corno a instalação

de equipamentos alternativos de válvula de descarga;
incentivar a coleta e infiltração de águas pluviais em toda e qualquer construção, desde que avalia-

dos previamente os riscos geológicos;
• revisão dos padrões de pavimentação, obrigando um mínimo coeficiente de área permeável, inclu-

sive incentivando a adoção de pavimentos semipermeáveis ou permeáveis:
• adotar, nos Planos Diretores para municípios acima de 20.000 habitantes, e nas respectivas Leis

de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a obrigatoriedade de á'eas permeáveis no âmbito dos terrenos
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edificáveis, estipulando-se a taxa de permeabilidade em padrões compatíveis, bem corno reforçar a
adoção de caixas coletoras de águas pluviais, funcionando - em nível residencial -como dispositivos
de retenção de cheias nos ambientes urbanos. (PIRAPORA)

13. Regulamentação do artigo da lei estadual que trata da construção de obras de infra-estrutura hídrica,
sob uma ótica direcionada aos múltiplos usos, definindo-se uma sistemática para rateio dos custos. (CTI)

14. Gestão democrática dos reservatórios, sob o ponto de vista dos usos múltiplos(CTi)
a) Acrescentar no início: " ... implementação e garantia da gestão..".
Implementação e garantia da gestão democrática dos reservatórios, sob o ponto de vista dos usos

múltiplos. (ARAGUARI)
b) Acrescentar após usos múltiplos: "onde couber:
Gestão democrática dos reservatórios, sob o ponto de vista dos usos múltiplos, onde couber. (UBERABA)
c) Substituir: 'sob o ponto de vista dos" por "de forma a garantir os seus".
Gestão democrática dos reservatórios de forma a garantir o seus usos múltiplos. (CARATINGA)
dl Substituir: "democrática" por "participativa".
Gestão participativa dos reservatórios, sob o ponto de vista dos usos múltiplos, (GOVERNADOR

VALADARES)
15. Promoção do turismo em reservatórios de geração de energia, com ênfase naqueles considera-

dos "a fio d'água", estabelecendo-se restrições no âmbito dos reservatórios considerados "de acu-
mulação". (CTI)

a) Suprimir a partir de "...com ênfase..."
Promoção do turismo em reservatórios de geração de energia. (CAPITOLIO, GOVERNADOR

VALADARES, CARATINGA)
b) Suprimir: "estabelecendo-se ......acumulação".
Promoção do turismo em reservatórios de geração de energia, com ênfase naqueles considerados

"a fio d'água. (CONSELHEIRO LAFAIETE)
c) Nova redação:
Promoção de atividades que gerem emprego e renda em reservatórios de energia, tanto nos "a fio

d'água" corno nos "de acumulação".(TEOFILO OTONI)
d) Substituir o texto após a palavra "energia" por: "criando mecanismos de proteção."
Promoção do turismo em reservatórios de geração de energia, criando mecanismos de proteção.

(PARACATU)
e) Incluir a expressão: "desde que precedido dos estudos necessários" após a expressão: "gera-

ção de energia".
Promoção do turismo em reservatórios de geração de energia, desde que precedido dos estudos

necessários, com ênfase naqueles considerados "a fio d'água", estabelecendo-se restrições no âmbi-
to dos reservatórios considerados "de acumulação". (JUIZ DE FORA)

16. Fortalecimento do núcleo competente do IGAM, cuja responsabilidade seja de previsão
meteorológica e hidrológica voltadas para fins específicos, tais como alerta de eventos hidrológicos
extremos (secas e enchentes) e previsões específicas para agricultura. (CTI)

a) Acrescentar após: "agricultura..."' . . .disponibilizando-se amplamente as informações.....
Fortalecimento do núcleo competente do IGAM, cuja responsabilidade seja de previsão meteorológica e

hidrológica voltadas para fins específicos, tais como alerta de eventos hidrológicos extremos (secas e en-
chentes) e previsões específicas para agricultura, disponibilizando-se amplamente as informacões. (ARAGUARI)

b) Suprimir a proposta. (MONTES CLAROS)
17. Estímulo à criação de associações de agricultores e pecuaristas com o objetivo de envolver,

com mais intensidade, tal segmento econômico no processo de consolidação da política de recursos
hidrícos. (CTI)

a) Nova Redação:
Estímulo à criação de associações de agricultores e pecuaristas e segmento do turismo visando

incluí-los no processo de discussão da Questão Ambiental e da necessidade do manejo ecológico do
SO;O e da água(LAGOA SANTA)



b) Acres, ntar após "Estímulo à criação...": ". .e à participação,.."

Estímulo à criação e à participação de associações de agricultores e pecuaristas com o objetivo de
envolver, com mais intensidade, tal segmento económico no processo de consolidação da política de
recursos hídricos. (UBERABA)

c) Incluir: "...e o segmento de setor de turismo.....após " ... pecuaristas.....e, incluir "...na discus-
são da questão ambiental, levando-os a adotar prática do manejo ecológico do solo e da água, conso-
lidando a política de recursos hídricos.".

Estímulo à criação de associações de agricultores, pecuaristas e segmento do setor de turismo
com o objetivo de envolver, com mais intensidade, tal segmento econômico no processo de consoli-
dação da política de recursos hídricos e na discussão da questão ambiental, levando-os a adotar a
prática do manejo ecológico do solo e da água, consolidando a política de recursos hídricos. (CAPITÓLIO)

dl Substituir: "criação" por "organização". Suprimir: "com mais intensidade".

Estimulo à organização de associações de agricultores e pecuaristas com o objetivo de envolver tal
segmento econômico no processo de consolidação da política de recursos hídricos. (GOVER NADO R
VALADARES)

e) Incluir: "e fortalecimento dos existentes" após: "pecuaristas".

Estimulo à criação de associações de agricultores e pecuaristas e fortalecimento das existentes,
com o objetivo de envolver, com mais intensidade, tal segmento econômico no processo de consoli-
dação da política de recursos hídricos. (CARATINGA)

18. Implementação, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de uma Câmara Técni-
ca de Assuntos Legais e lnstitucionais.(CTI)

19. Estabelecimento, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos Comitês de Ba-
cias Hidrográficas, de um elenco de pesquisas prioritárias que possa ser divulgado e sirva como orien-
tação e diretriz para os fundos de pesquisa de recursos hídricos.(CTI)

a) Incluir: "executado prioritariamente por entidades.ou técnicos estabelecidos na bacia" após a
palavra "prioritárias".

Estabelecimento, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, de um elenco de pesquisas prioritárias executado prioritariamente por entidades ou
técnicos estabelecidos na bacia que possa ser divulgado e sirva como orientação e diretriz para os
fundos de pesquisa de recursos hidricos. (JUIZ DE FORA)

20. Estimulo à criação de cursos de capacitação em recursos hídricos, nos níveis técnico e
superior. (CTI)

a) Substituir "...em recursos hídricos" por "...em bacia hidrográfica."

Estimulo à criação de cursos de capacitação em bacia hidrográfica, nos níveis técnico e superior.
(CAPITOLIO)

b) Substituir: "técnico" por "médios". Acrescentar: "com prioridade para cursos públicos e reco-
nhecimento das profissões criadas".

Estimulo à criação de cursos de capacitação em recursos hídricos, nos níveis médio e superior, com
prioridade para cursos públicos e reconhecimento das profissões criadas. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

c) Substituir: "técnico" por "médio". Acrescentar: "e regulamentação das profissões por eles cria-
das".

Estimulo à criação de cursos de capacitação em recursos hídricos, nos níveis médio e superior e
regulamentação das profissões por eles criadas. (DIVINOPOLIS)

dl Acrescentar: "e o reconhecimento das profissões".

Estimulo à criação de cursos de capacitação em recursos hídricos, nos níveis técnico e superior e o
reconhecimento das profissões. (PATOS DE MINAS, PARACATU)

e) Incluir: "inclusive como disciplinas de cursos formais já existentes" após: "superior".

Estimulo à criação de cursos de capacitação em recursos hídricos, nos níveis técnico e superior,
inclusive como disciplinas de cursos formais já existentes(CARATINGA)

21. Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à prática em conservação de recursos
hiçlricos. (CTI)
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a) Excluir: "à pesquisa e".
Criação de mecanismos de incentivo à prática em conservação de recursos hídricos. (DIVINÓPOLIS)
b) Substituir "...recursos hídricos..." por "bacias hidrográficas.....
Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à prática em conservação de bacias hidrográficas.

(CAPITOLIO)
c) Incluir: "prioritariamente com relação às nascentes" após: "hídricos".
Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à prática em conservação de recursos hídricos,

prioritariamente com relação às nascentes(CARATINGA)	 -
d) Suprimir a proposta, caso a proposta ng 5-f de Juiz de Fora seja aprovada. (JUIZ DE FORA)
22. Elaboração de cadastros de usuários de recursos hídricos, de forma prioritária, em cada uma das

bacias hidrográficas, de modo a subsidiar o balanço hídrico estadual. (CTI)
23. Criação de dispositivo legal que obrigue os municípios a destinarem parte dos recursos arreca-

dados com a compensação financeira por exploração hidroenergética, à conservação e à revitalização
das bacias hidrográficas.(CTI)

a) Substituir: "criação de" por "exigir o cumprimento do'.
Exigir o cumprimento do dispositivo legal que obrigue os municípios a destinarem parte dos recur-

sos arrecadados com a compensação financeira por exploração hidroenergética, à conservação e à
revitalização das bacias hidrográficas. (CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÕPOLIS)

b) Acrescentar: "exigir a" antes de "criação".
Exigir a criação de dispositivo legal que obriga os municípios a destinarem parte dos recursos arre-

cadados com a compensação financeira por exploração hidrenergética, à conservação e à revitalização
das bacias hidrográficas. (PATOS DE MINAS)

c) Substituir: "parte" por "no mínimo 50%".
Criação de dispositivo legal que obrigue os municípios a destinarem no mínimo SO% dos recursos

arrecadados com a compensação financeira por exploração hidrenergética, à conservação e à
revitalização das bacias hidrográficas(CARATINGA, JUIZ DE FORA)

24. Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para usuários que promovam lançamento
de efluentes líquidos com qualidade superior à da água captada para consumo, bem como para aqueles
que aumentem a disponibilidade hídrica por meio de reservatórios de acumulação, desde que assim indi-
cado pela análise do balanço hídrico da bacia hidrográfica e demais critérios científicos correlatos.(CTI)

a) Substituir: "lançamento de" por "tratamento e uso" e acrescentar após "reservatórios de acu-
mulação.....: "não sejam voltados à geração de energia e que seja".

Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para usuários que promovam tratamento
e uso dos efluentes líquidos com qualidade superior à água captada para consumo, bem como para
aqueles que aumentem a disponibilidade hidrica por meio de reservatórios de acumulação, desde que
não sejam voltados à geração de energia e que seja indicado pela análise do balanço hídrico da bacia
hidrográfica e demais critérios científicos correlatos.(CONSELHEIRO LAFAIETE, UBERABA)

b) Acrescentar: "igual ou" depois de "qualidade".
Criação de dispositivos legais, que estabeleçam benefícios para usuários que promovam lançamen-

to de efluentes líquidos com qualidade igual ou superior à água captada para consumo, bem como
para aqueles que aumentem a disponibilidade hídrica por meio de reservatórios de acumulação, des-
de que assim indicado pela análise do balanço hídrico da bacia hidrográfica e demais critérios científi-
coscos correlatos. ".(ARAÇUAI)

c) Substituir: "lançamento de" por "o tratamento de seus"; "com qualidade superior à água capta-
da para consumo" por "e o reuso ou reciclagem".

Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para usuários que promovam o trata-
mento de seus efluentes líquidos e o reuso ou reciclagem, bem como para aqueles que aumentem a
disponibilidade hídrica por meio de reservatórios de acumulação, desde que assim indicado pela aná-
lise do balanço hidríco da bacia hidrográfica e demais critérios científicos correlatos. (FATOS DE MI-
NAS, PARACATU, MONTES CLAROS)

d) Suprimir a expressão: "bem como". Acrescentar, após a palavra "acumulação": "bem como para
aqueles que p romovam o incremento de captação de água por meo de práticas conservacionistas".
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Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para usuários que promovam lançamen-
to de efluentes líquidos com qualidade superior à água captada para consumo, para aqueles que
aumentem a disponibilidade hídrica por meio de reservatórios de acumulação, bem como para aque-
les que promovam o incremento de captação de água por meio de práticas conservacionistas, desde
que assim indicado pela análise do balanço hídrico da bacia hidrográfica e demais critérios científicos
correlatos.(G OVE R NADO R VALADARES)

e) Suprimir o trecho: "usuários que promovam ... bem como para'.
Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para aqueles que aumentem a disponibi-

lidade hidrica por meio de reservatórios de acumulação, desde que assim indicado pela análise do
balanço hídrico da bacia hidrográfica e demais critérios científicos correlatos.(IPATINGA)

f) Substituir: "lançamento de" por "o tratamento de seus" e excluir a expressão: "... com qualidade
superior à água captada para consumo"

Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para usuários que promovam o trata-
mento de seus efluentes líquidos, bem como para aqueles que aumentem a disponibilidade hídrica
por meio de reservatórios de acumulação, desde que assim indicado pela análise do balanço hídrico da
bacia hidrográfica e demais critérios científicos corre latos. (POÇOS DE CALDAS)

g) Incluir: "e proteção de áreas de recargas de aqüíferos" após "acumulação".
Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para usuários que promovam lançamen-

to de efluentes líquidos com qualidade superior à água captada para consumo, bem como para aque-
les que aumentem a disponibilidade hídrica por meio de reservatórios de acumulação e proteção de
áreas de recargas de aqüíferos, desde que assim indicado pela análise do balanço hídrico da bacia
hidrográfica e demais critérios científicos correlatos(CARATINGA)

h) Substituir: "superior à água captada para consumo" por "adequada ou o reuso e racionalização
desse recurso".

Criação de dispositivos legais, que estabeleçam benefícios para usuários que promovam lançamen-
to de efluentes líquidos com qualidade adequada ou o reuso e racionalização desse recurso, bem
como para aqueles que aumentem a disponibilidade hídrica por meio de reservatórios de acumulação,
desde que assim indicado pela análise do balanço hídrico da bacia hidrográfica e demais critérios
científicos correlatos, (PIRAPORA)

25. Alteração da legislação federal competente, de forma a incorporar, na exploração das águas
minerais, conceitos de sustentabilidade ambiental dessa atividade econômica. Definir águas minerais
(Ou seja, águas medicamentosas e usadas para fins terapêuticos) como águas subterrâneas em condi-
ção especialíssima. Estabelecer procedimentos para integração dos processos autorizativos realiza-
dos pelo IGAM e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.(CTI)

a) Nova redação.
Elaboração de proposta de emenda à legislação federal que trata da exploração das águas minerais,

com a finalidade de incluir: a) conceitos de sustentabil idade ambiental dessa atividade econômica; b)
definição de águas minerais (ou seja, águas medicamentosas e usadas para fins terapêuticos) como
águas subterrâneas em condição especialissima; cl procedimentos para integração dos processos
autorizativos realizados pelo IGAM e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. (CON-
SELHEIRO LAFAIETE)

b) Substituir: "alteração da legislação federal" por "exigir o cumprimento das legislações". Acres-
centar no final do texto: "E implantar a exigência de análise completa anual.".

Exigir o cumprimento das legislações competentes, de forma a incorporar, na exploração das águas
minerais, conceitos de sustenta bilidade ambiental desta atividade econômica. Definir águas minerais
(Ou seja, águas medicamentosas e usadas para fins terapêuticos) como águas subterrâneas em condi-
ção especialíssima. Estabelecer procedimentos para integração dos processos autorizativos realiza-
dos pelo IGAM e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e implantar a exigência
de análise completa anual. (PATOS DE MINAS)

c) Inclusão, no final do texto, da expressão: "e pelos Comitês de Bacias Hidrográficas".
Alteração da legislação federal competente, de forma a incorporar, na exploração das águas mine-

rais, conceitos de sustentabilidade ambiental desta atividade econômica. Definir águas minerais (ou
seja, águas medicamentosas e usadas para fins terapéuticos) como águas subterrâneas em condição
especialissma Estabelecer procedmentos para inte g racão dos p rocessos autorizativos realizados
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pelo IGAM, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - PNPM - e pelos Comitês de Bacias
Hidrográficas.(l PATI NGA)

d) Acrescentar: "e termais" após "minerais".
Alteração da legislação federal competente, de forma a incorporar, na exploração das águas mine-

rais e termais, conceitos de sustentabilidade ambiental desta atividade econômica. Definir águas mi-
nerais (ou seja, águas medicamentosas e usadas para fins terapêuticos) como águas subterrâneas em
condição especialíssima. Estabelecer procedimentos para integração dos processos autorizativos rea-
lizados pelo IGAM e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.(POÇOS DE CALDAS)

26. Ampliação da participação da sociedade civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas.(CTI)
a) Ampliação da participação da sociedade civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas, com a seguin-

te proporção: 40% da sociedade civil; 30% do Estado e 30% de representantes de usuários. (LAGOA
SANTA)

b) Suprimir a proposta. (ARAGUARI, UBERABA, JUIZ DE FORA, GOVERNADOR VALADARES, PO-
ÇOS DE CALDAS, PARACATU)

c) Acrescentar: "atividades dos" e "e agências'.
Ampliação da participação da sociedade civil nas atividades dos Comitês e Agências de Bacias

Hidrográficas. (CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINOPOLIS)
dl Substituir: "ampliação" por "fortalecimento".
Fortalecimento da participação da sociedade civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas(CARATINGA)
e) Nova redação:
Garantir a paridade na composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas. (PIRAPORA)
27. Criação de mecanismos de suporte financeiro nos comitês, de modo a garantir a efetiva partici-

pação, nas reuniões dos Comitês de Bacia (e atividades correlatas), de legítimos representantes da
sociedade civil, que não disponham de recursos materiais e financeiros.(CTI)

a) Substituir: "legítimos representantes da sociedade civil" por " membros do Comitê". Acrescen-
tar: "comprovada mente".

Criação de mecanismos de suporte financeiro nos comitês, de modo a garantir a efetiva participa-
ção, nas reuniões dos comités de bacia (e atividades correlatas), de membros do comitê, que
comprovadamente não disponham de recursos materiais e financeiros.(DIVINOPOLIS, CONSELHEI-
RO LAFAIETE)

28. Revisão dos regimentos internos dos Comitês de Bacias Hidrográficas, visando criação da
obrigatoriedade de quórum mínimo paritário quando da tomada de decisôes.(CTI)

a) Suprimir a proposta. (ARAGUARI, UBERABA, CONSELHEIRO LAFAIETE ,GOVERNADOR
VALADARES, POÇOS DE CALDAS, PATOS DE MINAS e PARACATU)

29. Criação de mecanismos indutores e motivadores da participação da agricultura no Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos enfatizando-se a importância do setor como produtor de água e
esclarecendo-se sobre filosofia da cobrança pelo uso das águas.(CTI)

a) Suprimir a proposta (ARAGUARI)
b) Suprimir o trecho: "enfatizando-se ... das águas."
Criação de mecanismos indutores e motivadores da participação da agricultura no Sistema de

Gerenciamento de Recursos Hidricos.(GOVERNADOR VALADARES)
c) Substituir: "da agricultura" por 'dos produtores rurais".
Criação de mecanismos indutores e motivadores da participação dos produtores rurais no Sistema

de Gerenciamento de Recursos Hidricos enfatizando-se a importância do setor como produtor de
água e esclarecendo-se sobre filosofia da cobrança pelo uso das águas. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

d) Substituir: "agricultura" por "agropecuária".
Criação de mecanismos indutores e motivadores da participação da agropecuária no Sistema de

Gerenciamento de Recursos Hídricos, enfatizando-se a importância do setor como produtor de água e
esclarecendo-se sobre filosofia da cobrança pelo uso das águas. (MONTES CLAROS)

30. Incentivo à implementação de fontes de energias alternativas à hidroelétrica no Estado de Mi-
nas Gerais e prio r zação da destinação de recursos para pesquisas nessa á'ea lCl
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a) Acrescentar após	...alternativas...": "limpas" e após "recursos para.....: " institui-
ções de.....

Incentivo à implementação de fontes de energias alternativas limpas à hidroelétrica no Estado de
Minas Gerais e priorização da destinação de recursos para instituições de pesquisa nessa área .(
ARAGUARI, DIVINÓPOLIS)

b) Incluir no final do texto: 'respeitado o estudo de impacto ambiental".
Incentivo à implementação de fontes de energias alternativas à hidrelétrica no Estado de Minas

Gerais e priorização da destinação de recursos para pesquisas nessa área, respeitado o estudo de
impacto ambiental. (JUIZ DE FORA)

c) Suprimir a proposta. (POÇOS DE CALDAS)
31. Criação de um sistema de planejamento estratégico para micro e pequenas centrais hidrelétri-

cas, no âmbito dos Comitês de Bacia e em âmbito estadual, com revisão prevista a cada 10 anos, de
forma a proporcionar a análise das centrais já existentes e, eventualmente, a reativação daquelas cujo
funcionamento tenha sido interrornpidoJCTl)

a) Substituir: "10 anos" por "3 anos".
Criação de um sistema de planejamento estratégico para micro e pequenas centrais hidrelétricas,

no âmbito dos Comitês de Bacia e em âmbito estadual, com revisão prevista a cada 3 anos, de forma
a proporcionar a análise das centrais já existentes e, eventualmente, a reativação daquelas cujo funci-
onamento tenha sido interrompido. (TEOFILO OTONI)

b) Substituir a expressão: "a cada 10 anos" pela expressão: "em até 10 anos".
Criação de um sistema de planejamento estratégico para micro e pequenas centrais hidrelétricas,

no âmbito dos Comitês de Bacia e em âmbito estadual, com revisão prevista em até 10 anos, de forma
a proporcionar a análise das centrais já existentes e, eventualmente, a reativação daquelas cujo funci-
onamento tenha sido interrompido. (IPATINGA)

cl Incluir: "pelo menos" após: "prevista".
Criação de um sistema de planejamento estratégico para micro e pequenas centrais hidrelétricas,

no âmbito dos Comitês de Bacia e em âmbito estadual, com revisão prevista pelo menos a cada 10
anos, de forma a proporcionar a análise das centrais já existentes e, eventualmente, a reativação
daquelas cujo funcionamento tenha sido interrompido(CARATINGA)

dl Substituir ".10 anos.....por ".5 anos.....
Criação de um sistema de planejamento estratégico para micro e pequenas centrais hidrelétricas,

no âmbito dos Comitês de Bacia e em âmbito estadual, com revisão prevista a cada 5 anos, de forma
a proporcionar a análise das centrais já existentes e, eventualmente, a reativação daquelas cujo funci-
onamento tenha sido interrompido. (PARACATU)

e) Suprimir a proposta. (JUIZ DE FORA)
32. Implementação, no âmbito das atividades de gerenciamento dos recursos hídricos, de sistemas

de suporte às tomadas de decisão dos Comitês de Bacias (atividades de gestão dos recursos hídricos),
com geração de instrumentos analíticos que as subsidiem. Criação de condições para aplicação de
modelos matemáticos, visando à obtenção de informações científicas relacionadas, por exemplo, à
capacidade de assimilação (autodepuração) de resíduos orgânicos líquidos dos corpos d'água
receptores.(CTI)

33. Inclusão de indicadores biológicos (por exemplo, de toxicidade) nos parâmetros do Sistema de
Monitoramento da Qualidade das Aguas, visando aprimorar a avaliação da qualidade das águas.(CTI)

34. Indicação, para as empresas concessionárias de saneamento, da necessidade de sua adequa-
ção às normas da Portaria n L, 1.469 (Controle e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
e seu Padrão de Potabilidade) do Ministério da Saúde.(CTI)

a) Nova redação:
Realizar gestão junto ao Ministério da Saúde para edição de portaria que obrigue as empresas

concessionárias de serviços de saneamento a elaborarem cronograma de adequação ao disposto na
Portaria n2 1.469 (Controle e Vigilância da Qualidade da Agua para Consumo Humano e seu Padrão de
Potabilidade) do Ministério da Saúde. (ARAÇUAI)

b) Substituir: "Indicação, para" por "Exigir que"; "da necessidade de sua adequação às" por
"cumpram as".
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Exigir que as empresas concessionárias de saneamento cumpram as normas da Portaria n g 1.469
(Controle e Vigilância da Qualidade da Agua para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade) do
Ministério da Saúde. (GOVERNADOR VALADARES, PIRAPORA, POÇOS DE CALDAS)

35. Tratamento diferenciado para os usuários das águas do setor da agricultura, no estabelecimento
da metodologia de implementação do instrumento econômico de cobrança pelo uso das águas,
notadamente no que se refere a mecanismos de indução de práticas conservacionistas no manejo do
solo, voltadas a minimizar os efeitos negativos das atividades antrópicas no ciclo hidrológico.(CTI)

a) Substituir: " ... usuários das águas do setor da agricultura" por "...produtores rurais.....
Tratamento diferenciado para os produtores rurais no estabelecimento da metodologia de

implementação do instrumento econômico de cobrança pelo uso das águas, notadamente no que se
refere a mecanismos de indução de práticas conservacionistas no manejo do solo, voltadas a minimizar
os efeito negativos das atividades antrópicas no ciclo hidrológico. (CONSELHEIRO LAFAIETE:)

b) Acrescentar: "com incentivos e benefícios".
Tratamento diferenciado com incentivos e benefícios para os usuários das águas do setor da agri-

cultura, no estabelecimento da metodologia de implementação do instrumento econômico de co-
brança pelo uso das águas, notadamente no que se refere a mecanismos de indução de práticas
conservacionistas no manejo do solo, voltadas a minimizar os efeitos negativos das atividades antrópicas
no ciclo hidrológico.(DIVINOPOLIS)

c) Substituir a expressão: "para os" pela expressão: "dentro dos grupos de".
Tratamento diferenciado dentro dos grupos de usuários das águas do setor da agricultura, no esta-

belecimento da metodologia de implementação do instrumento econômico de cobrança pelo uso das
águas, notadamente no que se refere a mecanismos de indução de práticas conservacionistas no
manejo do solo, voltadas a minimizar os efeitos negativos das atividades antrópicas no ciclo
hidrológico.(IPATI NGA)

d) Incluir: "familiar" após: "agricultura".
Tratamento diferenciado para os usuários das águas do setor da agricultura familiar no estabeleci-

mento da metodologia de implementação do instrumento econômico de cobrança pelo uso das águas,
notadamente no que se refere a mecanismos de indução de práticas conservacionistas no manejo do
solo, voltadas a minimizar os efeitos negativos das atividades antrópicas no ciclo
hidrológico(CARATI NGA)

e) Fundir com a proposta 29.(POÇOS DE CALDAS)
36. Viabilização da livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios, por meio da

adoção de critérios ecológicos no projeto e na construção de barramentos, como meio de assegurar a
revitalização e a manutenção da biodiversidade nas comunidades aquáticas.(CTI)

a) Acrescentar: "obrigatoriedade da" antes de "viabilização:
Obrigatoriedade da viabilização da livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios,

por meio da adoção de critérios ecológicos no projeto e construção de barramentos, como meio de
assegurar a revitalização e a manutenção da biodiversidade nas comunidades aquáticas. (TEOFILO
OTONI)

b) Suprimir a proposta. (GOVERNADOR VALADARES)
c) Incluir no final do texto: "observada a avaliação de impacto ambiental".
Viabilização da livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios, por meio da adoção

de critérios ecológicos no projeto e construção de barramentos, como meio de assegurar a revitalização
e a manutenção da biodiversidade nas comunidades aquáticas, observada a avaliação de impacto
ambiental. (JUIZ DE FORA)

37. Implementação, nas barragens já construídas, de dispositivos que permitam:
• a transposição de nivel onde for necessário assegurar a navegabilidade:
• a livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios, definindo-se, previamente, a

sistemática de rateio dos custos correspondentes. (CTI)
a) Incluir "item c:

cl Proibição de transporte, por meios fluviais, de produtos químicos, de produtos inflamáveis ou
daqueles de alta toxicidade(CAP1TOLIO)
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b) Acrescentar no item a: "com definição prévia do rateio de custos'. Excluir do item b: "definindo-
se ...... correspondentes":

Implementação, nas barragens já construídas, de dispositivos que permitam:
a) a transposição de nível onde for necessário assegurar a navegabilidade, com definição prévia

do rateio de custos.
b) livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

cl Excluir no item b: "definindo-se .... correspondentes."
Implementação, nas barragens já construídas, de dispositivos que permitam:

a) a transposição de nível onde for necessário assegurar a navegabilidade;
b) a livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios.(DIVINÓPOLIS)

dl Acrescentar a palavra: "imediata" após a palavra: "implementação".
Implementação imediata, nas barragens já construídas, de dispositivos que permitam:

a) a transposição de nível onde for necessário assegurar a navegabilidade;
b) a livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios, definindo-se, previamente,

a sistemática de rateio dos custos correspondentes.
e) Incluir no caput: "de estudos de viabilidade" após: "implementação"; "para construção" após

"construídas".
Implementação de estudos de viabilidade nas barragens já construídas, para construção de disposi-

tivos que permitam: (POÇOS DE CALDAS)
f) Item b: suprimir a expressão: "definindo-se ... custos correspondentes".
Implementação, nas barragens já construídas, de dispositivos que permitam:

a) a transposição de nível onde for necessário assegurar a navegabilidade;
b) a livre mobilidade e deslocamento da ictiofauna (peixes) nos rios. (JUIZ DE FORA)

38. Criação de norma determinando que Comissão de Representação deste Seminário, a ser eleita
de forma definitiva durante a Plenária Final, reúna-se pelo menos a cada seis meses para avaliar o
andamento das decisões tomadas, visando à sua efetiva implementação.(CTI)

a) Acrescentar ao final: "...e que a Assembléia Legislativa garanta suporte financeiro para esses
encontros principalmente para participação da sociedade civil."

C riação de norma determinando que a Comissão de Representação deste Seminário, a ser eleita de
forma definitiva durante a Plenária Final, reúna-se pelo menos a cada seis meses para avaliar o anda-
mento das decisões tomadas, visando à sua efetiva implementação e que a Assembléia Legislativa
garanta suporte financeiro para esses encontros principalmente para participação da sociedade civil.
(ARAÇUAÍ)

39. Programação e realização de reuniões regionais, no âmbito do Seminário Legislativo Águas de
Minas II, pelo menos a cada dois anos, cujo planejamento e execução deverão ser efetuados em
conjunto com os Comitês de Bacias Hidrográficas e as demais instituições e entidades envolvidas na
organização do atual Seminário.(CTI)

a) Substituir: "pelo menos a cada dois anos" por "anual e itinerante".
Programação e realização de reuniões regionais, no âmbito do Seminário Legislativo Águas de Mi-

nas II, anual e itinerante, cujo planejamento e execução deverão ser efetuados em conjunto com os
Comitês de Bacias Hidrográficas e as demais instituições e entidades envolvidas na organização do
atual Seminário. (TEOFILO OTONI)

40. Realização da terceira edição do Seminário Legislativo Águas de Minas no prazo máximo de uma
década, ou seja, até o ano 2012JCTI)

a) Substituição da expressão: "...urna década.....por "...cinco anos.....e "2012" por "2007".
Realização da terceira edição do Seminário Legislativo Águas de Minas no prazo máximo de cinco

anos, ou seja, até o ano 2007. (ARAGUARI, GOVERNADOR VALADARES, DIVINOPOLIS, CONSELHEI-
RO LAFAIETE, TEÓFILO OTONI)

b) Substituir: "no prazo máximo.....por: "...a cada 4 anos..."
Realização da terceira edição do Seminário Legislativo Águas de Minas a cada 4 anos. (ARAGUARI,

CAPITOLIO, ARACUAI)
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c) Substituir: "uma década" por "três anos"; "2012" por '2005".
Realização da terceira edição do Seminário Legislativo Águas de Minas no prazo máximo de três

anos, ou seja, até o ano 2005. (MONTES CLAROS)
41. Incentivo - por meio de atividades educacionais e de capacitação - à adoção de comportamento

- por parte das instituições que tratam das questões ambientais - com vistas à recuperação e à con-
servação das bacias hidrográficas (e, portanto, dos recursos hídricos) como eixo central de suas
ações. (CTI)

a) Incluir: " ...inclusive..," antes de "...por meio de..."
Incentivo, inclusive por meio de atividades educacionais e de capacitacão, à adoção de comportamento -

por parte das instituições que tratam das questões ambientais - com vistas à recuperação e à conservação
das bacias hidrográficas (e, portanto, dos recursos hídricos) como eixo central de suas ações. (.CAPITOLIO.)

b) Substituir "Incentivo..." por " ... capacitação.....e " de capacitação.....por " ...que visem a
Capacitacão, por meio de atividades educacionais, à adoção de comportamento - por parte das

instiuicões que tratam das questões ambientais - com vistas á recuperação e à conservação das
bacias hidrográficas (e, portanto, dos recursos hídricos) como eixo central de suas ações. (PARACATU)

cl Acrescentar: "e da educação regular' após: "questões ambientais".
Incentivo - por meio de atividades educacionais e de capacitação - à adoção de comportamento -

por parte das instituições que traiam das questões ambientais e da educação regular - com vistas à
recuperação e à conservação das bacias hidrográficas (e, portanto, dos recursos hídricos) como eixo
central de suas ações.(POÇOS DE CALDAS)

42. Adoção da microbacia e de sua comunidade, como unidade básica para ações de mobilização
social, visando maximizar a dinâmica de recuperação e a conservação das bacias e sub-bacias.(CTI)

a) Acrescentar: "inclusive no âmbito do planejamento municipal."
Adoção da microbacia e de sua comunidade, como unidade básica para ações de mobilização social,

visando maximizar a dinâmica de recuperação e a conservação das bacias e sub-bacias, inclusive no
âmbito do planejamento municipal.(DIVINOPOLIS)

43. Elaboração de proposta para modificação no Código Civil, sobre a propriedade, quando da trans-
missão da propriedade, no sentido de que o judiciário atente para que as leis de uso e ocupação do
solo, bem como as normas de parcelamento dos municípios sejam observadas. (LAGOA SANTA)

44. Destinação de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos atualmente arrecadados pela ANA, prove-
nientes de tributação especifica relativa a grupo de eletricidade aos Comitês de Bacia. (ARAGUARI)

45. Apresentação de uma proposta de emenda à Constituição - PEC - para impedir a privatizacão
das águas brasileiras, seus rios, nascentes, cursos d'água, lagos, barrarnentos e represas, inclusive de
hidrelétricas. (CAPITOLIO, LAGOA SANTA)

46. Criar mecanismo legal, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que responsabilize crimi-
nalmente administradores públicos por ações que degradem o meio ambiente principalmente as áre-
as de mananciais. (ARAÇUAI)

47. Criação de mecanismo legal que facilite a liberação dos servi ,dores públicos para participarem
dos comitês e eventos técnicos-científicos ligados às águas. (DIVINOPOLIS)

48. Institucionalizar incentivos fiscais, estaduais e municipais, em área rural, para instalação e pre-
servação de matas ciliares em nascentes e mananciais de recursos hidricos não
renováveis.(G OVE R NADO R VALADARES)

49. Criação de dispositivo legal que obrigue o Estado a reverter uma parte compatível do (CEFEM)
aos municipios produtores de águas minerais pela sua exploração, como compensação para recupera-
ção nas áreas de recarga e para projetos ambientais que visem à preservação das mesmas.(POÇOS
DE CALDAS)

50. Criação de legislação que proíba a canalização de cursos d'água com volume superior a Oito
polegadas. (JUIZ DE FORA)

51. Criação de mecanismo legal para beneficiar o produtor de água (UBERABA)
52. Realização de gestões junto ao Ministério da Educação e ao Conselho federal de Educação para

incluir disciplinas relacionadas à educação ambiental e à gestão de recursos hídricos no currículo do
ensino fundamental. (ARAGUARI)
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53. Nova Redação: "Incentivar as escolas a incluírem na sua grade curricular a discussão permanen-
te de temas ligados ao meio ambiente" .(ARAÇUAI)

54. Incentivo às atividades de educação ambiental nos diversos segmentos da
sociedade.(DIVINOPOLIS)

55. Obrigatoriedade de assessoria técnica no uso de tratores de esteira e ou tratores agrícolas pelo
poder público e empresas privadas nas ações de abertura de estradas, terraplanagens e aração e
terras, com profissionais capacitados. (TEOFILO OTONI)

56. Incluir, de forma institucionalizada, na grade curricular do 1 9 grau menor e maior, disciplinas com
enfoque em preservação ambiental, conservação de recursos naturais não renováveis, reciclagem de
materiais, convivência preservacionista do patrimônio biótico e energético, com o caráter educacional
e de cidadania. (G OVE RNADOR VALADARES)

57. Realização de gestões junto aos poderes públicos federal e estadual, visando priorizar as ações
de saneamento básico nos aglomerados urbanos. (ARAGUARI)

58. Inclusão, no orçamento estadual, de verbas destinadas ao tratamento de esgotos domésticos
lançados nas águas de Minas. (CAPITÓLIO)

59. Incentivar a participação da sociedade civil nos Comités de Bacias Hidrográficas.(UBERABA)
60. Fortalecimento dos órgãos estaduais de fiscalização e educação voltados para a agropecuária e

mero ambiente. (CAPITOLIO)
61. Fazer com que seja exigida a observância da lei que trata da reconstituição e manutenção das

matas ciliares.(POCOS DE CALDAS)
62. Promover anualmente o repovoamento dos rios com espécies típicas da bacia, não permitindo

a entrada de peixes exóticos, a exemplo do tucunaré e bagre africano.(DIVINOPOLIS)
63. Promover a qualidade das águas do Vale do Médio Rio das Velhas e suas vertentes (Córrego

Bamburral, Taquaraçu, Córrego das Minhocas) nos Municípios de Jaboticarubas e Lagoa Santa, atra-
vés da proteção de seus afluentes e da reconstituição e preservação das matas ciliares. Projeto pilo de
remata mento cia Bacia do Rio das Velhas em pontos críticos a serem selecionados através do Bambu
(várias espécies) e criação concomitante de centros de arquitetura rural, artesanato e indústrias de
laminado de bambu. (LAGOA SANTA)

64. Designação de um técnico, pelo IGAM, para acompanhar mais de perto a constituição e o funci-
onamento das Comissões Provisórias dos Comitês de Bacias Hidrográficas, repassando à sociedade
civil as informações pertinentes. (IPATINGA)

65. Determinação de ações concretas contra a implantação da Alca, incorporadas nas ações do
Comité de Bacias, já que no esboço das leis de mercado para reger a mesma (Alca) há mecanismos
que permitem a interferência direta de outros países (ex.: Estados Unidos) em leis de proteção
ambiental, biodiversidades, recursos hídricos, etc. do Brasil. (IPATINGA)

66. Levantamento, lunto às universidades brasileiras, de todas as dissertações de mestrados e
teses de doutorado sobre os recursos hidricos para aproveitamento do que for aplicável. (POÇOS DE
CALDAS)

67. Criação a nível estadual (IGAM) e municipal (prefeituras ou câmaras municipais) de um sistema
do tipo "Disque Denúncia" para servir como canal rápido e fácil para que o contribuinte, o vizinho, o
cidadão possa colaborar com a fiscalização ambiental (principalmente com relação à proteção de ma-
nanciais). No IGAM seria um serviço conforme o "0800" (bem divulgado pela mídia). Nas Prefeituras,
o IGAM incentivará a adoção desse serviço. (JUIZ DE FORA)

68. Regulamentação da FHIDRO no prazo de um ano. (JUIZ DE FORA)
69. A criatividade também está sendo aplicada no sistema hídrico das residências, onde serão ofe-

recidas novas formas de utilização da água, fazendo a reutilização e redistribuição nas residências já
existentes e nas novas construções, oferendo economia de 50% a 60% no consumo diário.(POÇOS
DE CALDAS)

70. Limitação da cobrança pelo uso da água por meio do consumo apurado pelo medidor, e não por
um mínimo por unidade, sempre incentivando a economia dos recursos hídricos pelas empresas que
exploram os serviços de água e esgoto. (JUIZ DE FORA)
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IuI.
AGÊNCIA DE BACIAS
Entidades Participantes:
Associação Biasiieira de Engennaria Sanitária e Ambiental - ABES; Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - COPASA; Conselho Estadual de Saúde - Câmara Técnica de Meio Ambiente; Federa-
ção das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; Fórum Mineiro de Comitês da Bacia; Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM; Projeto Manuelzão,

INTRODUÇÃO
A agua é um iecurso nauai essencial ã vida, finito, movei e ciclico, renovável, energetico, aleatório

(o nomem tem POUCO controle sobre a fase meteórica) e de múltiplo uso de interesse humano (Consu-
mo, produção, di[ução, energia, recreação).

CONCEITOS
Gestão das Águas
A gestão e o coo unto de atividades envolvidas no estabelecimento e na implementação de políti-

cas publicas.
Os aspectos mais gerências podem ser descritos através da distribuição de funções normativas, de

planejamento e de execução, pelas organizações públicas e privadas.
O que garante a gestão descentralizada e participativa são os Comitês de Bacia Hidrográfica e o

Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Gerenciamento das Águas
O gerenciamento ocupa-se principalmente da implementação das políticas e, portanto, é um aspec-

to da administração.
São princípios do gerenciamento:

Gerenciamento descentralizado, participativo e integrado
A unidade de planejamento e gerenciamento dos recursos hidricos é a bacia hidrográfica.

Instrumento do gerenciamento:
Plano Diretor de Recursos Hídricos

O Plano Diretor é um documento de planejamento para orientar os comitês de bacia no que diz
respeito ao uso, à cobrança, à recuperação, à proteção e à conservação dos recursos hídricos. Tem
que ser aprovado pelo comitê da respectiva bacia hidrográfica.

Cobrança pelo uso da água
É um instrumento instituído pela legislação de recursos hídricos. Estão sujeitos à cobrança as outor-

gas pelo direito de uso, ou seja, os usuários públicos e privados, as indústrias e os irrigantes. A cobran-
ça será feita em função da quantidade da água utilizada e da qualidade do efluente (esgoto) lançado no
corpo d'água, assim como de outras peculiaridades da bacia.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos mais eficientes para induzir o
usuário da água a uma utilização racional desse recurso. A sua importância reside no fato de atuar
sobre as decisões de consumo do agente econômico que tem, na água bruta, um dos insumos, às
vezes matéria-prima, para a sua produção.

• Outorga
A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o instrumento legal pelo qual o usuário recebe

uma autorização ou uma concessão ou ainda urna permissão para fazer uso da água por um tempo
determinado. E a outorga que assegura legalmente os direitos do usuário da água e ao mesmo tempo
permite controlar e proteger os recursos hídricos.

A Constituição de 1988 estabeleceu dois tipos de domínio público para os corpos d'água:
• Domínio da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água que banhem mais de um estado,

sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham.
Domínio do estado: cursos de água que tenham nascentes e foz no estado e as águas

subterràneas

28



Em Minas Gerais, existem três modalidades de outorga:
• concessão: quando as obras, serviços ou atividades forem desenvolvidas por pessoa jurídica de

direito público ou quando se destinam a finalidade de utilidade pública. Prazo até 20 anos.
• Autorização: quando as obras, serviços ou atividades forem desenvolvidas por pessoa jurídica de

direito privado e quando não se destinarem a finalidade de utilidade pública. Prazo até cinco anos.
Permissão: quando as obras, serviços ou atividades forem desenvolvidas por pessoa física ou

jurídica de direito privado, sem destinação de utilidade pública e quando produzirem efeitos insignifi-
cantes nas coleções hídricas. Prazo até três anos.

• Enquadramento de cursos d'água
É um procedimento que permite classificar as águas de acordo com a qualidade compatível com os

usos mais exigentes a que foram destinadas mediante ações preventivas permanentes.
O enquadramento dos corpos d'água em classes de uso é importante para se estabelecerem obje-

tivos de qualidade e garantir aos usuários a qualidade necessária ao atendimento de seus usos.
As águas doces se dividem em:

Classe especial - água usada em abastecimento doméstico sem desinfecção.
• Classe 1 - água usada em abastecimento doméstico após tratamento simplificado.
• Classes 2 e 3 - água usada em abastecimento doméstico após tratamento convencional.
• Classe 4 - água usada em abastecimento doméstico após tratamento avançado.
Sistema de Informações

É um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos
hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. E o instrumento básico para a aplicação correta dos
outros instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos

Agência de Bacias
Entidade jurídica sem fins lucrativos com estrutura administrativa 6 financeira própria, que exerce a

função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comités de Bacia Hidrográfica. A Agência
é a entidade de apoio técnico e de suporte operacional ao Comité de Bacia.

NATUREZA JURÍDICA
Introdução
Desde 1996, o Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM, fundamentado na primeira Lei de

Recursos Hídricos de Minas Gerais, de 1994, incentivou regiões do Estado que possuíam algum con-
flito pelo uso da água a se organizarem na forma de Comitês de Bacia.

Desta atividade, e principalmente pela criação da Lei Federal 9.433, de 1997, que estabeleceu a
Política Nacional das Aguas, e posteriormente da Lei Estadual 13.199,de 1999, surgiu uma intensa
movimentação da sociedade interessada no tema água, gerando um processo de formação de Comi-
tês de Bacia. Atualmente, existem 12 Comitês de Bacia instituídos e em funcionamento e 05 Comitês
em fase de instituição.

Os Comitês de Bacia são órgãos deliberativos, normativos e consultivos em suas áreas de atuação
e não têm personalidade jurídica, o que os impede de receberem recursos financeiros.

Os Comitês são apoiados atualmente através de parcerias locais (prefeituras, universidades, em-
presas etc.) e enfrentam dificuldades pela ausência de uma infra-estrutura administrativa, técnica e
financeira.

A Lei 13.199, de 1999 estabeleceu a composição do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos de Minas Gerais. Compõem esse Sistema, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG, o
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM, os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos dos poderes
públicos estaduais e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hidricos
e as Agências de Bacia.

As Agências de Bacia, órgãos executivos de apoio técnico e financeiro, subordinadas aos Comitês,
serão implantadas quando definida sua natureza jurídica, instauradas na forma da lei e serão viabilizadas
quando o instrumento de cobrança pelo uso dos recursos hídricos for regulamentado e implementado
nas bacias, desde que se aoresentem viaves técnica e fnanceiramente.
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A discussão sobre a natureza jurídica das Agências de Bacia torna-se urgente e necessária para
avançarmos na questão de recursos hídricos, proporcionando aos Comitês de Bacia suporte funda-
mental, para que exerçam suas funções, como organismos responsáveis pela gestão dos recursos
hídr -icos em suas respectivas bacias.

Há um desafio a ser enfrentado.
BASE LEGAL
Para fundamentar as discussões, destacamos os principais dispositivos legais vigentes, referentes

às políticas nacional e estadual de recursos hídricos.
Lei Federal n 9 9433, de 8 de janeiro de 1997
Art 33 - Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
1- O Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II- A Agência Nacional de Águas - ANA;
III- Os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal:
IV- Os Comitês de Bacia Hidrográfica;
V- Os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas com-

petências se relacionam com a gestão de recursos hidrícos;
VI- As agências de bacias hidrográficas. (grifo nosso)
At 41 - As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respecti-

vos Comitês de Bacia Hidrográfica.
Lei Estadual n 13.199, de 29 de Janeiro de 1999
Art 33 - Integram o SEGRH-MG:
• a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG;
• Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM;
• os Comités de bacia hidrográfica:
• os órgãos e as entidades dos poderes estadual e municipais cujas competências se relacionem

com a gestão de recursos hídricos;
Parágrafo único - O Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, as atribuições de órgãos e

entidades da administração pública estadual incumbidos de exercer ações ou atividades relacionadas
com a gestão de recursos hídricos.

Art 37 - As agências de bacia hidrográfica, quando instituídas pelo Estado, mediante autorização
legislativa, terão personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa e organizar-se-
ão segundo quaisquer das formas permitidas pelo Direito Administrativo, Civil ou Comercial, atendi-
das as necessidades, características e peculiaridades regionais, locais e multissetoriais.

§ 1 - O Poder Executivo aprovará, por meio de decreto, os atos constituídos das agências de bacias
hidrográficas, que serão inscritos no registro público, na forma da legislação aplicável.

§ 2 - Os consórcios ou as associações intermunicipais de bacias hidrográficas, bem como as asso-
ciações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos, legalmente constituídos, pode-
rão ser equiparados às agências de bacia hidrográfica, para os efeitos desta Lei, por ato do CERH-MG,
para o exercício de funções, competências e atribuições a elas inerentes, a partir de propostas funda-
mentais dos comitês de bacias hidrográficas competentes.

Art 38 - As Agências de Bacias Hidrográficas, ou as entidades a elas equiparadas, por ato do CERH-
MG, atuarão como unidades executivas descentralizadas de apoio aos respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica e responderão pelo seu suporte administrativo, técnico e financeiro, e pela cobrança pelo
uso dos recursos hídricos, na sua área de atuação.

Art 39 - A proposta de criação de consórcio ou de associação intermunicipal de bacia hidrográfica
ou de associação regional, local ou multissetorial de usuários de recursos hídricos dar-se-á:

1- mediante livre iniciativa dos municípios, devidamente autorizados pelas respectivas Câmaras Municipais;
II- mediante livre manifestação de usuários de recursos hídricos.
Art 43 - Aos Comitês de bacia hidrográfica, órgãos deliberativos e normativos na sua área territorial

de atuação compete:
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XII- aprovar o orçamento anual de agência de bacia hidrográfica na sua área de atuação, com obser-
vância da legislação e das normas aplicáveis e em vigor;

XIII - aprovar o regime contábil da agência de bacia hidrográfica e seu plano de contas, observando
a legislação e as normas aplicáveis;

XV- aprovar a formação de consórcios intermunicipais e de associações regionais, locais e
multissetoriais de usuários na área de atuação da bacia, bem como estimular ações e atividades de
instituições de ensino e pesquisa e de organizações não governamentais, que atuem em defesa do
meio ambiente e dos recursos hídricos na bacia;

Art 44 - A agência da bacia hidrográfica tem a mesma área de atuação de um ou mais comitês de
bacias hidrográficas.

Parágrafo único - A criação de agência da bacia hidrográfica será autorizada pelo CERH-MG, medi-
ante solicitação de um ou mais comitês de bacias hidrográficas.

Art. 45 - À Agência de bacia hidrográfica e às entidades a ela equiparadas, na sua área de atuação,
compete:

- manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação;

II - manter atualizado o cadastro de usos e de usuários de recursos hidricos;
III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hidricos;
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e as obras a serem financiados com recursos

gerados pela cobrança pelo uso da água e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela
administração desses recursos;

V - acompanhar a administração financeira dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos;

VI - analisar projetos e obras considerados relevantes para a sua área de atuação, emitir pareceres
sobre eles e encaminhá-los ás instituições responsáveis por seu financiamento, implantação e
implementação;

VII - gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hidricos em sua área de atuação;

VIII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas atribuições,
mediante aprovação do comitê de bacia hidrográfica;

IX - elaborar a sua proposta orçamentaria e submetê-la à apreciação dos comitês de bacias
hidrográficas que atuem na mesma área;

X - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação;
XI - elaborar ou atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos e submetê-lo à apreciação dos comi-

tês de bacias hidrográficas que atuem na mesma área;
XII - propor ao comitê de bacia hidrográfica: a) o enquadramento dos corpos de água nas classes

de uso, para encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;

c) o plano de aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

d) o rateio do Custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou Coletivo;

XIII - promover o monitoramente sistemático da quantidade e da qualidade das águas da bacia;
XIV - prestar o apoio administrativo, técnico e financeiro necessário ao bom funcionamento do

Comitê de bacia hidrográfica;
XV - acompanhar a implantação e o desenvolvimento de empreendimentos públicos e privados,

considerados relevantes para os interesses da bacia;
XVI - manter e operar instrumentos técnicos e de apoio ao gerenciamento da bacia, de modo

especial os relacionados com o provimento de dados para o Sistema Estadual de Informações sobre
Recursos Hídricos;

XVII - elaborar, para apreciação e aprovação, os Planos e Projetos Emergenciais de Controle da
Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrográfica, com a finalidade de garantir
a sua proteção;

XVIII - elaborar, para conhecimento, apreciação e aprovação do comitê, relatórios anuais sobre a
situação dos recursos hídricos da bacia;
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XIX - proporcionar apoio técnico e financeiro aos planos e aos programas de obras e serviços, na
forma estabelecida pelo comitê;

XX - elaborar pareceres sobre a compatibilidade de obras, serviços, ações ou atividades específicas
relacionadas com o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica;

XXI - solicitar de usuários e de órgão ou entidade pública de controle ambiental, por instrumento
próprio, quando for o caso, dados gerais relacionados com a natureza e a características de suas
atividades e dos efluentes lançados nos corpos de água da bacia;

XXII - gerenciar os recursos financeiros gerados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos da
bacia e outros estipulados em lei, por meio de instituição financeira, de acordo com as normas do
CERH-MG e com as deliberações do comité de bacia;

XXIII - analisar, tecnicamente, pedidos de financiamento, relacionados com recursos hídricos, se-
gundo critérios e prioridades estabelecidos pelo comitê;

XXIV - propor ao comitê de bacia hidrográfica plano de aplicação dos recursos financeiros arrecadados
com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, inclusive financiamentos de investimentos a fundo perdido;

XXV - efetuar estudos técnicos relacionados com o enquadramento dos corpos de água da bacia
em classes de usos preponderantes, assegurando o uso prioritário para o abastecimento público;

XXVI - celebrar convênios, contratos, acordos, ajustes, protocolos, parcerias e consórcios com pes-
soas físicas e jurídicas, de direito privado ou público, nacionais e internacionais, notadamente os ne-
cessários para viabilizar aplicações de recursos financeiros em obras e serviços, em conformidade
com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica;

XXVII - proporcionar apoio financeiro a planos, programas, projetos, ações e atividades para obras
e serviços de interesse da agência, devidamente aprovados pelo comitê;

XXVIII - efetuar a cobrança pela utilização dos recursos hídricos da bacia e diligenciar a execução
dos débitos de usuários, pelos meios próprios e segundo a legislação aplicável, mantendo, para tanto,
sistema de faturamento, controle de arrecadação e fiscalização do consumo;

XXIX - manter, em cooperação com órgãos e ent;dades de controle ambiental e de recursos hídricos,
cadastro de usuários de recursos hidricos da bacia, considerando os aspectos de derivação, consumo
e diluição de efluentes; XXX - efetuar estudos sobre recursos hidricos da bacia, em articulação com
órgãos e entidades similares de outras bacias hidrográficas;

XXXI - conceber e incentivar programas, projetos, ações e atividades ligados à educação ambiental
e ao desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso racional, econômico e sustentado de
recursos hídricos;

XXXII - promover a capacitacão de recursos humanos para o planejamento e o gerenciamento de
recursos hídricos da bacia hidrográfica, de acordo com programas e projetos aprovados pelo comitê;

XXXIII - praticar, na sua área de atuação, ações e atividades que lhe sejam delegadas ou atribuídas
pelo comitê de bacia;

XXXIV - exercer outras ações, atividades e funções previstas em lei, regulamento ou decisão do
CERH-MG, compatíveis com a gestão integrada de recursos hídricos.

Art. 46 - O CERH-MG reconhecerá a formação de consórcios e associações intermunicipais de
bacias hidrográficas, de modo especial as que apresentarem quadro crítico relativamente aos recur-
sos hídricos, nas quais o gerenciamento deva ser feito segundo diretrizes e objetivos especiais, e
estabelecerá com eles convênios de mútua cooperação e assistência.

Art. 47 - O CERH-MG poderá atestar a organização e o funcionamento de associações regionais e
multissetoriais civis de direito privado e reconhecê-las como unidades executivas descentralizadas,
equiparadas às agências de bacias hidrográficas de que trata esta Lei, mediante solicitação do comitê
de bacia hidrográfica.

§ 1 Q - A natureza jurídica da organização administrativa de consórcio intermunicipai ou associações
regional e multissetorial de usuários de recursos hídricos será estabelecida no ato de sua criação, na
forma de organização civil para recursos hídricos.

§ 2 - As agências de bacias hidrográficas ou as entidades a elas equiparadas celebrarão contrato
de gestão com o Estado.

§ 3 - O contrato de gestão previsto no § 2, para os efeitos desta Lei, é o acordo de vontades,
bilateral, de direito civil, celebrado com a finalidade de assegurar aos consórcios intermunicipais e às
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associações regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos autonomias técnica, adminis-
trativa e financeira.

§ 4 - Os critérios, as exigências formais e legais e as condições gerais para a celebração do contra-
to de gestão serão objeto de regulamento, aprovado por meio de decreto.

Natureza Jurídica da Agência de Bacia
Para fundamentar o debate sobre a implantação das Agências de Bacia, especificamente sobre sua

natureza jurídica, destacamos o disposto na Constituição Estadual, apresentamos alternativas, mode-
los e experiências.

1. Constituição Estadual (21 .09.1989)
Art. 14, parágrafo 59 - Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com a natureza

de pessoa jurídica de direito público.
2. Modelos de organizações jurídicas:
a) Entidade privada com fins lucrativos são empresas dotadas de personalidade jurídica de direito

privado, com patrimônio próprio, criada por lei.
b) Autarquia ou fundação de direito público:
Autarquia é um serviço autônomo, criada por lei, com personalidade, patrimônio e receitas próprios.
Fundação pública é urna entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, criada por lei, com autonomia administrativa e patrimônio próprio.
c) Associação de Usuários são organismos civis de direito privado, sem fins lucrativos, que podem

manter relações de cooperação com a Administração Pública
dl Consórcio ou Associação Intermunicipal são definidos mediante contrato ou convênio entre pre-

feituras para organizar serviços ou trabalhos de interesse comum. Tem personalidade jurídica. O obje-
tivo é permitir que os municípios realizem economicamente, através de aliança jurídica e especifica,
obras, serviços e atividades de interesse comum. Como exemplo:

CIBAPAR —Consórcio Intermunicipal dr Bacia do Rio Paraopeba
Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai

e) Entidades Privadas sem Fins Lucrativos organizadas na forma de fundações ou associações civis,
qualificadas como:

Organizações Sociais—OS - Lei Federal n 2 9673, de 1 5.05.98
Pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, voltados para as atividades de relevante

valor social, que independem de concessão ou permissão do Poder Público, criadas por iniciativa de
particulares segundo modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Estado.

São organizações públicas, de propriedade pública, porém não estatais, constituídas em associa-
ções civis sem fins lucrativos, inserindo-se no marco legal existente sob a forma de pessoa jurídica de
direito privado. Trata-se de uma forma de parceria entre o Estado e as instituições privadas de fins
públicos para a prestação de serviços.

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público—OSCIP - Lei Federal n I, 9790, de 23.03.99
A primeira (OSCIP), tem seu regramento jurídico definido na Lei n 9 9.790, de 1999 (coloquialmente

nominada de "Lei do Terceiro Setor"), e pelo seu Decreto n 2 3.100, de 30 de junho de 1999.
A OSCIP nada mais é do que uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a

forma de associação, sociedade civil ou fundação, que, em virtude de seu objeto institucional, rece-
beu do Poder Público (Ministério da Justiça) uma qualificação especial, que a torna apta a celebrar o
Termo de Parceria, pelo qual pode receber recursos públicos para o desenvolvimento de suas ativida-
des de interesse público, sem desnaturar o seu caráter de gestão privada.

Algumas alternativas analisadas
Estudo elaborado pela ANA recomenda "Organizações Sociais"

• Estudo elaborado pelo IGAM recomenda a adoção de "Consórcios Municipais" na qualidade de
organismos equiparados às agências de bacia hidrográfica.

• Parecer inicial do advogado Bruno Teatini sugere a adoção das "Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público".
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Comentários sobre OSCIP e OS
Pelas caracteristcas inovadoras, apresentamos urna sintese dos comentários do advogado Bruno Teattni.
Algumas modalidades de entidades dotadas da natureza jurídica de direito privado, presentes no

ordenamento jurídico brasileiro, permitem concluir pela viabilidade deste modelo de gestão da coisa
pública, compartilhada com o setor privado. São elas:" OSCIP" (Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público) e "OS" (Organizações Sociais)

A constituição de uma OSCIP não deve ter a participação do Poder Público, mas nada impede,
entretanto, que uma composição estatutária permita ao Poder Público um controle institucional e
finalistico da entidade, através da indicação de membros para o quadro diretivo ou societário, sem
desnaturar-lhe a natureza privada. Não estamos, aqui, falando de cessão de servidores - que é admiti-
da para as OS's, e não para as OSCIP'S - mas tão somente de uma forma de o Poder Público
certificar-se de que uma entidade que atua perfilhada com os interesses públicos não se desvirtuará
do objeto para o qual foi constituída.

Constituída a entidade, e devidamente qualificada como OSCIP. fica permitida a celebração de Ter-
mos de Parceria entre a OSCIP e os órgãos públicos, que lhe repassarão recursos orçamentários, para
a execução se seus misteres, podendo haver ainda a cessão de bens imóveis e móveis. A celebração
de Termos de Parceria, ao meu ver, não exige prévia licitação, mas a execução do Termo de Parceria -
no qual deverá contemplar atividade, meta e indicador de desempenho - será acompanhada pelo
órgão público e pelo Conselho de Política Pública.

A qualificação da entidade como OSCIP não exige lapso temporal mínimo de funcionamento, mas
apenas o atendimento aos requisitos constitutivos e estatutários estabelecidos em lei.

O regime jurídico de funcionamento da OSCIP é o do direito privado. A sua contabilidade é a co-
mum, própria das empresas privadas; seus funcionários serão contratados sob o regime celetista,
sem adoção de certames públicos, o que propiciará agilidade no gerenciamento do pessoal e a aquisi-
ção de bens e serviços não deverá ser precedido de procedimentos licitatórios

Ao se confrontar o modelo OSCIP com o OS, o primeiro me parece o mais adequado, pela flexibilidade
de gerenciamento que lhe é inerente. A OS, por concepção, tem uma liberdade de ação mais restrita.
Embora tenha, por igual, a natureza jurídica de direito privado, foi, por inflexão da Lei n 2 9.673, de 1998,
carreada de exigências próprias da Administração Pública, herdando um hibridismo desnecessário.

Algumas exigências, tais como publicação de relatórios financeiros em Diário Oficial (art. 2, alínea
f); existência de plano de cargos e salários e regulamento de compras (art. 4:, inciso VIII); Conselho de
Administração com a composição já previamente delimitada e participação significativa do Poder Pú-
blico (art. 3, inciso 1), a possibilidade de cessão de servidores por parte do Poder Executivo (art. 14),
dentre outras, parecem impor às OS amarras que são próprias da Administração Pública.

Salienta-se que, por não serem, nem as OSs nem as OSCIP's, entidades integrantes da Administra-
ção Pública, ambas, por igual, teriam dificuldades jurídicas , seja no Contrato de Gestão (OS), seja no
Termo de Parceria (OSCIP), de assumir atribuições que são prerrogativas exclusivas do Estado (co-
brança de tributos, fiscalização, etc). Se as OSs resolvessem essa questão, por certo que seriam a
melhor indicação para a constituição da Agência de Aguas. Não resolvendo, a opção pela OSCIP, por
tudo que foi dito, me parece a mais adequada, por se tratar de uma entidade que, por concepção,
permite agilidade e eficácia na consecução do objetivo maior, pois é despida dos entraves inerentes
ao regime administrativo.

Modelos e Experiências de Agências
• Estado de São Paulo - Fundação de Direito Privado
A Lei 10.020, de 3 de julho de 1998, autoriza ao Poder Executivo participar da Constituição de

Fundações Agências de Bacias Hidrográficas.
Estado de Santa Catarina - Fundação de Direito Privado

Foi instituída a Fundação Agência de Água do Vale do Italai.
Desafios
A questão mais difícil, quando se procura implantar uma Agência de Bacia, é formular uma entidade

com personalidade jurídica plena, sujeito de direitos e obrigações, com a função - entre outras atribui-
ções técnicas, econômico- financeiras e de articulação política - de efetuar a cobrança pelo uso de um
bem público de uso comum pertencente ao Estado
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O desafio atual é encontrar essa figura jurídica que possa responder aos anseios do Estado e tam-
bém da sociedade civil, dos usuários das águas e dos municípios, que possua respaldo jurídico e que,
ao mesmo tempo, possa exercer as atribuições desejadas.

No caso da Agência de Bacia, discute-se um fórmula jurídica que responda às necessidades da
criação de uma entidade que atue no espaço territorial da bacia hidrográfica, e que possa exercer as
funções previstas, inclusive a de cobrar dos usuários dos recursos hídricos.

Documentos Consultados
Plano Diretor da Bacia do Rio das Velhas - PROSAM.
Estudo para definição da natureza jurídica das Agências de Água -ANA.
Natureza Jurídica e Modelo de Organização Administrativa de Consórcio Intermunicipal de Agên-

cia de Bacia Hidrográfica - IGAM.
• Legislação de recursos hídricos federal e estadual.
• Relatórios do Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e

Jundiaí.
Relatórios e Deliberações do IGAM.

• Parecer do Advogado Bruno Teatini

Grupo II

AGÊNCIA DE BACIAS

PROPOSTAS
1 Constituição de Agências de Bacia, preferencialmente, sob o modelo jurídico de Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, mais adequado à agilização dos processos de
gerenciamento de pessoal e de aquisição de bens e serviços. (CII)

a) Criação de mecanismos que possibilitem que organizações classificadas como OSCIPs sejam cons-
tituídas, preferencialmente, sob o modelo jurídico de Agências de Bacias Hidrográficas a ser posterior-
mente adotado, se for definido que possam exercer a ação de cobrança. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

b) Possibilidade de que a agência de bacia como fundação pública de direito privado ou entidades
equiparadas possam requerer classificação como OSCIPs. (ARAGUARI, UBERABA)

cl Possibilidade de que o Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro se configure
como agência de bacia na área de abrangência dos afluentes mineiros do Baixo Rio Grande, desde
que requeira sua classificação corno OS ou OSCIP. (UBERABA)

dl Participação das OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) como Agências
de Bacias Hidrográficas. (IPATINGA)

2. Constituição de Agência de Bacia sob o modelo jurídico de Fundação Pública de Direito Privado.
(Como esta fórmula é vedada pela Constituição Estadual, até que haja a possibilidade legal de se
constituir urna fundação, as agências devem ser organizadas sob a forma de organismos equiparáveis
ás agências, conforme previstas na Lei n 13.199 e outras.) (LAGOA SANTA)

3. Alteração do § 51 do art. 14 da Constituição estadual, de modo a possibilitar a constituição de uma
Agência de Bacia como Fundação Pública de Direito Privado, na forma proposta pelo CBH . (ARAGUARI,
UBERABA)

4. Adoção, preferencialmente, do modelo de autarquia como a natureza jurídica das Agências de
Bacia Hidrográfica, desde que seus Conselhos Administrativos, de Gestão, Deliberativo, etc, sejam
majoritariamente integrados pela sociedade civil. (PATOS DE MINAS, CARATINGA, GOVERNADOR
VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PIRAPORA)

S. Constituição da Agência de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, preferencialmente com modelo
de autarquias, fundações públicas ou consórcios intermunicipais de recursos hídricos. (PARACATU)

6. Constituição e manutenção, pelo Estado, de Agências de Bacias Hidrográficas com natureza
jurídica de Fundação Pública de Direito Privado, se a elas for facultada a prerrogativa de tributar e
fiscalizar. (GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA)

7. Criação imediata de consórcio ou de associação intermunicipal de bacia hidrográfica, ou de asso-
ciação regional, local ou multissetorial de usuários de recursos hídricos, a serem equiparados às agên-
cias de bacias hidrográficas, pelo menos durante o período de transição, enquanto não se processa a
alteração constitucional. IARAGUARI, CAPITOLIOj
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8. Estabelecimento de mecanismos para que as entidades a serem equiparadas às agências de bacias
tenham sua proposta de criação efetuada mediante livre manifestação de usuários de recursos hídricos,
sendo que, no caso da bacia hidrográfica do Rio Araguari, isso se processe imediatamente. (ARAGUARI)

9. Criação de mecanismos adequados para que o Cibapar seja imediatamente constituído como a
Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba e que seja requerida sua equiparação, na forma da lei.
(CONSELHEIRO LAFAIETE)

10. Criação de mecanismo para que a sociedade civil possa fiscalizar entidades equiparadas às agên-
cias. (GOVERNADOR VALADARES)

11. Criação de mecanismos legais que permitam que a fundação pública de direito privado proposta
como agência de bacia, bem como as entidades equiparadas às agências de bacias aqui previstas,
tenham em sua composição, no mínimo, 40% dos municípios da bacia e 50% da população daquela
bacia. (ARAGUARI)

12. Criação de mecanismos legais para que as agências de bacia, independentemente da natureza
jurídica, tenham uma estrutura administrativa enxuta e possam atuar fazendo parcerias. (CAPITOLIO)

13. Composição das Agências de Bacia de forma mista, para que sua natureza jurídica contemple
paritariamente o segmento público e o segmento privado. (CAPITOLIO)

14. Constituição imediata de Agências de Bacias Hidrográficas para os Comitês já em funcionamen-
to, de acordo com a legislação vigente. (IPATINGA, PATOS DE MINAS)

1 S. Criação de dispositivo legal que determine que o Conselho Estadual de Recursos Hidricos se
manifeste sobre requerimento de cada Comitê de Bacia Hidrográfica para solicitar a criação de Agên-
cias de Bacias Hidrográficas no prazo máximo de trinta dias, após o protocolo do pedido. (IPATINGA,
POÇOS DE CALDAS, CARATINGA, MONTES CLAROS)

16. Estabelecimento, para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do prazo máximo de trinta
dias para que se pronuncie sobre qualquer requerimento dos Comitês. (MONTES CLAROS)

17. Garantia às organizações técnicas de ensino e pesquisa, com interesse na área de recursos
hídricos, de participação nas Agências de Bacias Hidrográficas. (IPATINGA)

18. Estabelecimento de data-limite para os Comitês definirem a forma de instituir as respectivas
Agências. (POÇOS DE CALDAS)

19. Concessão de competência às Agências de Bacia Hidrográfica para atuar igualmente na preser-
vação e uso adequado das águas superficiais e subterrâneas. (MONTES CLAROS, PIRAPORA)

20. Manutenção da condição atual do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, que abriga em seu
organograma a figura da Agência de Bacia, e reconhecimento dessa possiblidade por meio de legisla-
ção específica, uma vez que essa situação é anterior a dispositivos atuais. (DIVINOPOLIS)

21. Criação de mecanismos legais que atribuam às Agências de Bacias Hidrográficas que atuam sob
diretrizes e normas definidas pelos respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas a competência de
exercer o controle dos recursos hídricos (superficiais, subterrâneos e pluviais), inclusive quanto a
licenciamento, autorização e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, retirando-se essa
competência especifica dos órgãos do Sisnama (Copam, Codemas, Feam). (POÇOS DE CALDAS)

22. Imediata constituição da Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. (PARACATU)
23. Constituição imediata da Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuai. (ARAÇUAÍ)
Propostas que dizem respeito a outros grupos:
24. Criação de mecanismos para que o instituto da cobrança não penalize a sociedade, em especial

os menos favorecidos, não se admitindo o repasse, ao consumidor final, dos gastos que os usuários
terão com a cobrança. (CONSELHEIRO LAFAIETE, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, JUIZ
DE FORA, MONTES CLAROS, PIRAPORA).

25. Criação de mecanismos para que o agricultor familiar não seja penalizado com a cobrança pelo
uso das águas. (MONTES CLAROS)

26. Criação de mecanismos para que o pequeno agricultor familiar não sofra com a cobrança pelo
uso das águas e dela fique isento. (PIRAPORA)

27. Constituição imediata do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Todos os Santos e, em seguida,
adoção de providências necessárias para a constituição da Agência de Bacia Hidrográfica correspon-
dente. (TEOFILO OTONI
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28. Adoção de providências necessárias para a imediata implantação do Comitê Federal da Bacia
Hidrográfica do Rio Mucuri e, conseqüentemente, da Agência de Bacia correspondente. (TEOFILO
OTO N 1)

29. Consolidação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Grande, em prazo
hábil, com a assinatura imediata do decreto para sua criação. (CAPITOLIO)

30. Adoção de providências para acelerar a constituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em todo
o Estado. (MONTES CLAROS)

31. Constituição imediata do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha. (ARAÇUAÍ)
32. Requerimento, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, imediatamente após

ser constituído, da implementação da respectiva Agência de Bacia. (ARACUAI)
33. Estabelecimento, no âmbito da estruturação regional dos trabalhos, de uma data para reunião

dos membros do Comité da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, a ser criado, com participação de
integrantes do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. (ARAÇUAI)

34. Imediata operacionalização do FHIDRO. (PARACATU, ARAÇUAI)
35. Criação de mecanismo de incentivo ao proprietário rural, para que promova a recuperação de

mananciais, áreas degradadas e vegetação nativa nas áreas de preservação, definidas como tal pelo
Conselho Estadual do Meio Ambiente, com vistas a torná-lo um produtor de água. (POÇOS DE CALDAS)

36. Conversão das compensações requeridas pelo Estado e pelos municípios, quando da
implementação de projetos hidrelétricos, exclusivamente em investimentos ambientais que visem ao
aumento da oferta hídrica e da qualidade do corpo d'água no qual foi instalado o empreendimento.
( POÇOS DE CALDAS)

37. Criação de dispositivos legais que estabeleçam benefícios para as empresas concessionárias de
saneamento, principalmente por se tratar de entidades de responsabilidade social e ambiental.
(PIRAPORA)

38. Realização de investimentos, pela Copasa, em proteção ambiental e preservação de recursos
hídricos, tendo vista a possível renovação, em breve, do contrato de concessão do Sistema de Abas-
tecimento de Agua de Cataguases, entre o município e a concessionária de saneamento estadual.
(JUIZ DE FORA)

39. Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água exclusivamente na respectiva
bacia hidrográfica, seja ela estadual ou federal. (POÇOS DE CALDAS)

40. Estabelecimento de diferenciação na cobrança pelo uso da água junto aos segmentos de pesca
artesanal, amadora e profissional, garantindo a pesca profissional. (PIRAPORA)

41. Estabelecimento de percentuais para a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso
das águas, contemplando: a) educação ambiental; b) revitalização de áreas degradadas (matas ciliares,
de topos, encostas); cl preservação de áreas de procriação, alagadiços, santuários ecológicos; dl fisca-
lização; e) administração; tI proteção de nascentes, veredas, cachoeiras; g) preservação do banco
genético. (PIRAPORA)

42. Estabelecimento de critérios diferenciados de cobrança para empreendedores rurais que con-
tribuam para a proteção e conservação dos recursos hídricos. (PIRAPORA)

43. Aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água desde dezembro de 2000,
pelas hidrelétricas na bacia de origem, como determinam as leis federal e estadual de recursos hídricos.
(IPATINGA)

44. Implantação de microbacias/microbarragens de contenção de águas de chuva, visando à recarga
dos aqüiferos e perenização de cursos d'água, onde forem viáveis. (PIRAPORA)

45. Implementação de pequenos empreendimentos hidrelétricos, para possibilitar o armazenamento
conjunto das águas e também o subsidio, para o agricultor familiar, de 50% na tarifa de energia gerada
nesses locais. (PIRAPORA)

46. Criação de meios para incentivar e fiscalizar as áreas rurais e urbanas quanto ao uso de fossas
sépticas e/ou Outros métodos tecnicamente recomendados no trato do esgoto, em escolas, prédios,
condomínios, etc. (IPATINGA)

47. Despoluição imediata dos rios Meia Pataca e Pomba, em Cataguases e região. (JUIZ DE FORA)
48. Adoção da reciclagem do lixo em Cataguases e região. (JUIZ DE FORA)
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49. Incentivo à formação de Cooperativas de Catadores de Papel em Cataguases e em toda a Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. (JUIZ DE FORA)

50. Imediata implantação de aterros sanitários para tratamento de resíduos sólidos (lixo) em
Cataguases, Juiz de Fora e toda a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. (JUIZ DE FORA)

51. Imediata implantação de saneamento, enfatizando-se o tratamento de esgotos e do lixo (resídu-
os sólidos), em todas as bacias hidrográficas. (PARACATU. CAPITOLIO)

52. Adoção de ações efetivas de saneamento na área de abrangência das bacias hidrográficas do
Araçuai e do Jequitinhonha, priorizando inicialmente o tratamento de esgotos e do lixo. (ARAÇUAI)

53. Instituição da Educação Ambiental como parte integrante da legislação, de forma a garantir os
direitos e deveres dos cidadãos, bem como preservar o meio ambiente. (POÇOS DE CALDAS)

54. Estabelecimento de ações de educação ambiental, incluindo as voltadas para os recursos hídricos,
no ámbito das bacias hidrográficas do Araçuai e do Jequitinhonha. (ARAÇUAI)

55. Recuperação, preservação e manutenção dos mananciais de águas e das matas ciliares.
(ARACUAI)

56. Estabelecimento de cota mínima de vazão que assegure o uso múltiplo das águas nos respecti-
vos cursos d'água. (PIRAPORA)

57. Estabelecimento de mecanismos de aferição da quantidade e da qualidade da água, conforme o
uso econômico dos recursos hídricos. (RATOS DE MINAS)

58. Criação de um setor na Assembléia Legislativa para encaminhar projetos na área de educação
ambiental e recuperação de áreas degradadas, diante das dificuldades encontradas no interior do
Estado. (GOVERNADOR VALADARES)

59. Adoção de regime mais democrático e representativo na Agência Nacional de Águas. (CAPITÕLIO)
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li
GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS: INSTRUMENTOS
• INSTRUMENTOS LEGAIS (Plano diretor; Cobrança pelo uso da água: Outorga; Sistemas de infor-

mação e comunicação: Enquadramento de cursos d'água);
• FUNDO DE RECU P E RAÇÃO , P R OTE ÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS

HIDROGRÁFICAS DO ES TADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO.
Entidades participantes:
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM; Conselho Estadual de Saúde de Minas

Gerais - Cãmara Tecnica do Meio Ambiente, Saneamento e Saúde; Fórum Mineiro de Comitês de
Bacias; Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC-MG: Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM; Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento Agrário- RURALMINAS:
Instituto de Gestão das Aguas - IGAM: Instituto Estadual de Florestas -IEF (Diretoria de Gestão da
Pesca)

INTRODUÇÃO
A Le i 3.l99, promulgada em 29 de janeiro de 1999 e regulamentada pelo Decreto 41.578, de 08

de março de 2001, dispõe sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos. A Lei disciplina o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, composto pela SEMAD - Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CERH - Conselho Estadual de Recursos Hidricos,
IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, Agências de
Bacias e os demais órgãos do Estado ou municípios relacionados com a questão das águas. Em seus
princípios, a Lei reconhece a água como um bem natural dotado de valor econômico, a bacia hidrográfica
como unidade de planejamento e a descentralização da gestão. Como ferramentas para o funciona-
mento do Sistema, a Lei relaciona em seu Artigo 9 2 os seguintes instrumentos:

- o Plano Estadual de Recursos Hidrícos;
II - os Planos Diretores de Recursos Hidricos de Bacias Hidrográficas;
III - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos:
IV - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes;
V - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
VI - a cobrança pelo uso de recursos hídricos:
VII - a compensação a municípios pela exploração e restrição de uso de recursos hídricos;
VIII - o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo:
IX - as penalidades.
O gerenciamento das águas está diretamente ligado à implementação destes instrumentos. Neste

momento, cabe aos órgãos componentes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos a discussão dos
meios para a viabilização dessa implementação.

As considerações que seguem buscam informar e nivelar conhecimentos sobre os instrumentos
considerados mais relevantes para o atual momento da gestão de recursos hídricos em Minas Gerais.
São eles os Planos Diretores de Bacia, Sistema de Informações, Enquadramento dos Corpos D'água,
a Cobrança pelo Uso das Aguas, A Outorga de Direito de Uso e a Compensação a Municípios.

A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
A cobrança busca o reconhecimento da água como elemento vital ao desenvolvimento social e

econômico. Deverão 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 recur-
sos arrecadados deverão ser usados na própria bacia onde foram gerados, em programas e projetos,
orientados pelos Planos Diretores, que busquem a gestão adequada do meio ambiente, garantindo
água em qualidade e quantidade para os usos atuais e futuros.

Os critérios técnicos e administrativos para a cobrança pelo uso da água nos rios de domínio do
estado estão sendo discutidos na SEMAD e serão encaminhados para o CERH. Após aprovação do
Conselho, será emitido um decreto do governador, regulamentando a cobrança. Somente a partir
deste ponto será possível que a cobrança se inicie.
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A implementação da cobrança deverá se dar de maneira gradativa, até que atinja todos os usuários.
Caberá às Agências de Agua ou entidades a elas equiparadas, efetuar a cobrança em sua bacia
hidrográfica. No entanto, o início da cobrança nas bacias deverá ser precedido de algumas ações. E
preciso, em primeiro lugar, que seja conhecida a realidade social e econômica da região. Os usos e
usuários das águas nas bacias e a quantidade e qualidade das águas nos mananciais são informações
imprescindíveis ao processo de cadastramento dos usuários e valoração da água.

No Brasil, algumas regiões estão avançando na discussão da cobrança. Na Bacia do Rio Paraíba do
Sul, um rio de domínio da União, a cobrança está prevista para iniciar em julho deste ano. No cálculo do
valor da água, estão sendo consideradas três variáveis: o volume de água bruta retirada dos rios ou
subsolo, o volume de água captada que não retorna aos mananciais e o nível de tratamento dos
efluentes lançados nos cursos d'água.

A cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul foi aprovada pelo Conselho Nacional de
Recursos Hidricos no dia 15 de março. Os valores a serem cobrados serão R$0,008 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 ANA - Agência Nacional de Aguas. A vazão captada e consumida será informa-
da pelos próprios usuários. Aqueles que iniciarem o pagamento no primeiro mês terão um desconto
de 18%, validos por 3 anos. O desconto cairá 0.5% a cada mês após julho.

Nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, está instalado e operando há 13 anos, no Estado
de São Paulo, o Consórcio PCJ. Promovida pelo Consórcio, vigora há 2 anos na região um esquema
pactuado de pagamento pelo uso da água entre os consorciados. O valor estipulado é de R$0,01 por
metro cúbico de água captada. A diferença com relação à Bacia do Paraíba do Sul é que o pagamento
é voluntário, uma contribuição espontânea. Não se trata, portanto, neste caso, de um instrumento de
cobrança na forma definida pela legislação vigente.

No Ceará, a cobrança está sendo feita pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado - COGERH,
desde de dezembro de 1996, com base na legislação estadual. Começou com os setores de abastecimento,
depois as indústrias e mais recentemente está sendo negociada a participação dos irrigantes. A COGERH é
também responsável pela operação do sistema de abastecimento da capital, já que no Ceará a águ 3 chega a ser
transportada por até 300 Km. Cabe aos Comitês a permanente negociação com as comunidades. Não há fartura
de água na região e o uso pelos diversos setores deve ser permanentemente negociado.

OS PLANOS DIRETORES DE BACIAS
Os Planos Diretores são instrumentos técnicos de apoio ao planejamento das ações a serem

implementadas em suas respectivas bacias hidrográficas.
Os Planos Diretores deverão conter um diagnóstico da situação dos recursos hídricos da bacia a

que se refere, o balanço hídrico, indicando as disponibilidades e demandas, atuais e futuras, bem
como as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água, entre outras.

Os Planos são aprovados pelos Comitês das respectivas bacias hidrográficas.
No Estado de Minas Gerais foram desenvolvidos vários Planos Diretores, que atualmente encon-

tram-se em fases distintas. São eles:
1. PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS PARA OS VALES DOS RIOS JEQUITINHONHA E

PARDO - PL.AN VALE: 100% CONCLUÍDO
(Porém, até o presente momento ainda não foi internado no CBH-Araçuaí ou no Mosquito, únicos

comitês existentes na região.)
2. PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARACATU - PLANPAR: 100% CONCLUÍDO
(Foi entregue ao CBH-Paracatu, em meio digital e impresso em papel, porém o comitê não dispõe

de local fixo, computador, e técnicos para operar o sistema, internar e atualizar as informações.)
3. PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAs DE AFLUENTES DO RIO SÃO FRAN-

CISCO - PDSF, 85% realizado: EM ANDAMENTO
(Os estudos já realizados possibilitaram a elaboração da Proposta de Revitalizaçãoda Bacia

Hidrográfica do Rio São Francisco. Como ainda não está totalmente implementado o CBH-SÃO FRAN-
CISCO, as informações existentes foram repassadas para a SRH/ANA.)

4. PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO BAIXO RIO GRANDE - PDBRG,
90% EXECUTADO: EM ANDAMENTO

(Comitê em formação. Não possui recursos para internar as informações geradas.)
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S. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO VER-
DE GRANDE, 100% EXECUTADO: EM ANDAMENTO

(A Agência Nacional de Águas está empenhada em instalar uma agência de águas em Janaúba, mas
até o presente momento ainda não internou as informações porque se trata de um rio federal, cujo
comitê ainda não foi formado.)

6. PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS DOS RIOS mUCURI, sÃO MATEUS,
JUCU R UÇ U , PERUÍPE, ITANHÉM E BURANHÉM - PDLESTE, 85% EXECUTADO: EM ANDAMENTO

7. PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARANAÍBA, 31,43% EXECUTA-
DO: EM ANDAMENTO.

(Algumas informações foram repassadas para o CBH-Araguari, porém esse comitê é mantido pela
Associação dos Cafeicultores de Araguari, que não dispõe de meios para bancar todos os recursos
técnicos, de software e hardware necessários.)

Tomando-se por base os Planos Diretores supracitados, foram elaboradas as propostas de revitalização
ambiental das bacias do São Francisco e do Rio Verde Grande.

• Revitalizacão da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - PLANVERDE, com a participação conjun-
ta da RURALMINAS, EMATER, EPAMIG e IMA;

• PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCIS-
CO - PRASF.

(Essas duas propostas são oficiais, porém, até o presente momento, não receberam significativo
apoio financeiro, nem a devida priorização por parte do governo federal ou do governo estadual.)

O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA
O enquadramento de corpos d'água em classes segundo os usos preponderantes é um instrumen-

to de planejamento de elevada importância para o controle ambiental e gestão dos recursos hídricos.
Foi instituido no Brasil pela Portaria MINTER n GM 0013/76 e atualmente é previsto tanto em dispo-
sitivos legais relacionados com a Política Nacional do Meio Ambiente quanto da Política Nacional dos
Recursos Hidricos.

A mencionada portaria foi substituída, em 1986, pela Resolução n 20 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA, através da qual foram definidas nove classes para águas doces, salobras
e salinas de todo o território nacional. Para cada classe foram estabelecidos limites e condições de
qualidade a serem respeitados, de modo a assegurar os usos preponderantes, sendo mais restritivos
quanto mais nobre for o uso pretendido. Complementarmente, no Estado de Minas Gerais foi institu-
ída, pela Comissão de Política Ambiental, atual Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas
Gerais, - COPAM, a Deliberação Normativa n 10/86, pouco mais restritiva e adequada às condições
naturais do Estado, sendo previstas apenas cinco classes para águas doces.

Com a promulgação da Lei n 2 9.433, em 1997, foi definido que o enquadramento dos corpos d'água
é um dos cinco instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, instrumento esse que pos-
sui íntima relação com os demais, especialmente com os Planos de Recursos Hídricos, Outorga de
Direitos de Uso de Recursos Hídricos e Cobrança pelo Uso de Recursos Hidricos. A Lei determina que
as classes de corpos d'água, ou o sistema de classes de qualidade continuará sendo estabelecido pela
legislação ambiental.

Da mesma forma, a Política Estadual de Recursos Hídricos em Minas Gerais foi definida pela Lei
Estadual n 13.199 de 29-01-1999, que entre suas determinações estabelece que o enquadramento
deve ser proposto pelas Agências de Bacias Hidrográficas e aprovado pelos respectivos Comitês e
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

Em maio de 2000, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH - aprovou a Resolução n 9 12,
que estabelece, em nível federal, os procedimentos para o enquadramento, define as competências
para a elaboração e a aprovação da proposta de enquadramento e as etapas a serem observadas no
processo. A correspondente portaria em nível estadual encontra-se em fase de preparo para apresen-
tação no CERH.

PRINCÍPIOS BÁSICOS
De acordo com a Lei n Q 9.433, de 1997, o enquadramento visa assegurar às águas qualidade

compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos no combate à
poluição hdrica, mediante ações preventivas permanentes. 0 enquadramento e um instrumento de



elevada abrangência, que, desde a sua instituição no Brasil, em 1976, considerou os seguintes
princípios básicos:

• A poluição hídrica não deve afetar a saúde e o bem-estar humano e o equilíbrio ecológico,
• As águas devem ser mantidas em níveis de qualidade compatíveis com os diferentes usos previs-

tos, desde os mais exigentes.
• A necessidade de serem definidos parâmetros e critérios de avaliação da qualidade da água
• Subsidiar a ordenação e o direcionamento das ações de controle da poluição e de gestão integrada

dos recursos hídricos de modo a promover a adequação dos níveis de qualidade aos usos atuais e
previstos para a bacia.

• O enquadramento é baseado nos requisitos dos usuários, independentemente da condição de
qualidade prevalecente.

A instituição do instrumento de enquadramento foi um grande avanço nos estudos e avaliações da
qualidade das águas. Até o principio do Século XX, a avaliação sobre a qualidade da água era mais
subjetiva do que baseada em conceitos técnicos. A qualidade era expressa por termos como limpa,
cristalina, suja ou potável. Com a necessidade de garantir a saúde do homem, foram primeiramente
desenvolvidos e empregados métodos de análises químicas e bacteriológicas para as águas utilizadas
no abastecimento doméstico. Atualmente, há uma infinidade de técnicas precisas para a perfeita
caracterização das águas para os mais diversos fins a que se destinam, entre as quais se inclui a
preservação da vida aquática silvestre. Assim, existem muitos indicadores disponíveis para a avaliação
da qualidade da água, desde os mais simples, como a avaliação da turbidez, através do disco Secchi,
até os mais sofisticados índices e métodos analíticos.

REGULAMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO
Como exposto, os dispositivos legais que regulamentam o enquadramento são definidos tanto pela

legislação ambiental quanto pela política de recursos hídricos, atendendo ao que se segue:
1. Classificação: Sistemas de classes de qualidade, definidos pela legislação ambiental:
• Federal: Resolução CONAMA n 20/86
• Estadual: Deliberação Normativa COPAM n 10/86
2. Enquadramento: Diretrizes do processo

Federal: Resolução CNRH n? 12/00
Estadual: em fase de preparo de proposta pela SEMAD

A EXPERIÊNCIA DE MINAS GERAIS - SÍNTESE METODOLÓGICA DO TRABALHO DE
ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Em Minas Gerais, o COPAM, com base no Art. 35 da Resolução CONAMA N 9 20, que atribui aos
órgãos de controle ambiental a competência para a aplicação daquela Resolução, priorizou para o
Estado o enquadramento das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Paraopeba, Paraibuna, Velhas,
Pará, Verde e Gorutuba, trabalhos executados, a exceção deste último, pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente entre os anos de 1993 e 1998.

A metodologia adotada nesses trabalhos de enquadramento dos corpos de água é segmentada em
três fases distintas: normativa (classificação e enquadramento), Avaliação da condição da qualidade
das águas e a efetivação do enquadramento.

Fase Normativa:
Essa fase consiste no levantamento dos usos prioritários das águas, atuais e futuros, e no estabele-

cimento do nível de qualidade(classe) a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d'água
ao longo do tempo. Seu produto principal é a Deliberação Normativa.

Fase de Avaliação da Condição da Qualidade das Águas:
A fase de avaliação da condição consiste em trabalho de coleta de amostras de água e de análises

laboratoriais, para a caracterização da qualidade das águas dos diversos trechos enquadrados. Os
resultados obtidos são confrontados com os padrões legais (Deliberação Normativa COPAM 010/86),
sendo identificados os desvios existentes entre a condição atual da água e a sua meta de qualidade,
definida no enquadramento.

As desconformidades registradas, associadas ao conhecimento do uso e ocupação do solo da re-
gião, possibilitam a identificação dos prováveis agentes poluidores ou degradadores.
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Tendo em vista a complexidade dos estudos e o montante de recursos financeiros necessários,
principalmente para execução das coletas e análises laboratoriais, essa fase foi desenvolvida apenas
na bacia do rio Piracicaba.

Fase de Efetivação do Enquadramento:
Consiste na elaboração do Plano de Efetivação do Enquadramento, onde deverão estar explicitadas

todas as ações a serem implementadas na bacia com vistas a adequar a qualidade da água aos objeti-
vos de qualidade. Deve-se ter em mente que este trabalho, devido à multiplicidade de fatores
correlacionados, obrigatoriamente envolverá a interação entre vários órgãos e a participação da popu-
lação usuária das águas da região, de forma que o sucesso e a viabilização do mesmo estão diretamen-
te ligados à integração entre os diversos atores envolvidos.

Destaca-se que, em função dos altos custos financeiros, e, posteriormente, da criação do Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM, a FEAM limitou-se à execução da fase normativa. As demais
fases e a execução de novos trabalhos de enquadramento ficaram sob a coordenação do IGAM e
deverão ser, conforme a Lei Estadual n ç 13.199, propostas pelas Agências de Bacias Hidrográficas e
aprovadas pelos respectivos Comitês e Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

Bacias Hidrográficas Enquadradas e Respectivas Del i be rações Normativas
Bacia Hidrográfica	Fase Normativa
Rio Piracicaba (afluente do rio Doce)	DN CORAM N. 09/94
Rio Paraopeba (afluente do rio São Francisco) DN COPAM N. 14/95
Afluentes estaduais do rio Paraibuna (afluente do rio Paraiba do Sul) DN CORAM N. 16/96
Rios Paraibuna e seu afluente rio Preto (cursos d'água federais) DN COPAM N. 58/96 (proposta)
Rio das Velhas (afluente do rio São Francisco) DN CORAM N. 20/97
Rio Verde (afluente do rio Grande)	DN CORAM N. 33/98
Rio Pará (afluente do rio São Francisco) DN COPAM N. 28198
DN COPAM N. 32/98
*Trabalhos de enquadramento desenvolvidos pela FEAM
**Informações Adicionais: www.feam.br
A OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA
Como previsto na Constituição Federal de 1988, as águas são de domínio público. É necessário que

o Poder Público estabeleça um instrumento com o qual possa controlar o direito de uso da água de
modo a garantir o acesso de água para todos.

A outorga de direito de uso da água é um instrumento legal que foi criado com o objetivo de assegurar ao
usuário o direito de utilizar os recursos hídricos. E um documento que garante o controle qualitativo e quantita-
tivo do uso da água, especificando o local, a fonte, a vazão e a finalidade de seu uso em determinado período.

A outorga não dá ao usuário a prioridade de água, ou sua alienação, mas o simples direito de seu
uso. Portanto, a outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em casos extremos de escassez
ou de não cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga previstos nas regulamentações, ou
por necessidade premente de se atenderem os usos prioritários e de interesse coletivo.

O agente outorgante deve considerar as prioridades de uso deliberadas pelos Comitês de Bacias e
preservar os usos múltiplos dos recursos hídricos.

A outorga deve ser solicitada por meio de formulários próprios, que contém as informações neces-
sárias à uma adequada avaliação técnica para deliberação.

Quando se deve pedir a outorga:
• Antes da implantação de qualquer empreendimento cuja intervenção venha alterar o regime, a

quantidade ou a qualidade do curso d'água.
• Nas captações ou derivações de água superficial ou subterrânea.

No lançamento de esgoto liquido ou gasoso, com o fim de sua diluição em qualquer fonte de água
A quem solicitar a outorga:

As outorgas em águas de domínio do Estado são obtidas junto ao Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - IGAM (Lei 13.199, de 1999)

• As outorgas em águas de domínio da União são emitidas pela Agência Nacional de Aguas - ANA
(Lei 9,984, de 2000)
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Os usos e/ou intervenções sujeitos a outorga:
• Captação ou derivação de água em um corpo de água
• Explotação de água subterrânea
• Construção de barrarnento ou açude
• Construção de dique ou desvio em corpo de água
• Construção de estruturas de lançamento de efluentes em corpo de água
• Construção de estrutura de recreação nas margens
• Construção de estrutura de transposição de nível
• Construção de travessia rodo-ferroviária
• Dragagem, desasoreamento e limpeza de corpo de água
Lançamento de efluentes em corpo de água
Retificação, canalização ou obras de drenagem
Transposição de bacias hidrográficas
Outras modificações do curso, leito ou margens dos corpos de água

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES
O Sistema de Informações destina-se a coletar, organizar, analisar, armazenar e difundir a base de

dados relativa aos recursos hídricos: seus usos e o balanço hídrico de cada manancial e de cada bacia
(disponibilidade x demanda).

Esse instrumento de gestão deve prover os gestores, usuários, sociedade civil e demais segmen-
tos interessados com as condições necessárias para opinar no processo.

Entre as informações básicas desse sistema, fundamentais para o gerenciamento do recurso, estão: dados
de nível e vazão dos cursos d'água, dados de chuva, evaporação, vento, etc., dados sobre descarga sólida
(sedimentos) no curso d'água, dados de qualidade da água (físico, químico e biológico) e o cadastro de usuários.

Os órgãos responsáveis pela implantação, manutenção e coordenação desse Sistema são os agen-
tes outorgantes. Na União, cabe à Agência Nacional de Aguas - ANA a gestão do Sistema Nacional de
Informações sobre recursos hídricos e, em Minas Gerais, o sistema estadual cabe ao Instituto Mineiro
de Gestão das Aguas - IGAM,

É fundamental que seja um sistema de fácil acesso e ampla divulgação e que adote uma linguagem
uniformizada e padronizada pelo Sistema Nacional. As Agências de Bacia deverão manter um Sistema de
Informação para suas respectivas bacias, inclusive devem manter atualizados os cadastros de usuários.

A COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS
O instrumento visa a compensação a municípios afetados por obras ou outorga que restrinjam o

uso de áreas. A avaliação da compensação passa necessariamente pelo CERH e será disciplinada por
decreto do Poder Executivo.

A compensação busca minimizar reflexos socioeconômicos decorrentes da ocupação de parte do
território alagado ou terra firme para, por exemplo, fins de abastecimento público.

Existe ainda a restrição de instalação, nas bacias de mananciais, de projetos ou empreendimentos
que comprometem os padrões mínimos de qualidade das águas, como industrias poluentes, atividade
extrativa vegetal ou mineral, atividade agropecuária intensiva ou hortifrutigranjeira, suinocultura inten-
siva e depósito de produtos tóxicos, etc. conforme cita a Lei Estadual 10.793, de1992.

Em municípios onde há a preservação de água para abastecimento de cidades vizinhas, como o
caso da região no entorno de Belo Horizonte, que não produz a água que consome, um outro instru-
mento 3/4 o enquadramento dos corpos d'água 3/4 poderá também afetar economicamente o municí-
pio. Conforme a legislação já citada neste trabalho, águas usadas para o abastecimento humano têm
o seu uso restringido, em função da qualidade que se exige.

GRUPO III
GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS: INSTRUMENTOS
PROPOSTAS
1 Cração de rnecan:srnos de incentivo ã substituição de culturas que corsomem muta água -

desde que para cada caso se constate a correspondente viabilidade técnica, social, econômica e finan-
ceira - por outras menos exigentes de água e mais geradoras de postos de trabalho e de ocupações,
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assegurando-se aos produtores que efetuarem a substituição toda a assistência técnica requerida, as
orientações profissionais cabíveis, o fornecimento adequado do suprimento de água necessário, in-
clusive contando com o respectivo monitorarnento de qualidade hídrica, bem como priorizando a ado-
ção de linhas de crédito especiais para propiciar aos pequenos e médios produtores a aquisição de
equipamentos de irrigação por gotejamento e microaspersão a custo reduzido. (CTI)

a) Acrescentar "agricolas e florestais" depois de "culturas" e depois de "custo reduzido": "equipa-
mentos de irrigação corretamente projetados, que permitam o uso racional de água e energia.
Maximização do uso dos recursos naturais e minirnização dos impactos ambientais negativos".

Criação de mecanismos de incentivo à substituição de culturas agrícolas e florestais que conso-
mem muita água - desde que para cada caso se constate a correspondente viabilidade técnica, social,
econômica e financeira - por outras menos exigentes de água e mais geradoras de postos de trabalho
e de ocupações, assegurando-se aos produtores que efetuarem a substituição toda a assistência
técnica requerida, as orientações profissionais cabíveis, o fornecimento adequado do suprimento de
água necessário, inclusive contando com o respectivo monitoramenlo de qualidade hidrica, bem corno
priorizando a adoção de linhas de crédito especiais para propiciar aos pequenos e médios produtores
a aquisição de equipamentos de irrigação por gotelarnento e microaspersão, a custo reduzido, equipa-
mentos de irrigação corretamente projetados, que permitam o uso racional de água e energia.
Maximização do uso dos recursos naturais e minimização dos impactos ambientais negativos.
(UBERABA)

b} Substituir o texto "culturas que consomem muita água" pelo texto "métodos de irrigação que
consomem muita água".

Criação de mecanismos de incentivo à substituição de métodos de irrigação que consomem muita
água - desde que para cada caso se constate a correspondente viabilidade técnica, social, econômica
e financeira - por outras menos exigentes de água e mais geradoras de postos de trabalho e de
ocupações, assegurando-se aos produtores que efetuarem a substituição toda a assistência técnica
requerida, as orientações profissionais cabíveis, o fornecimento adequado do suprimento de água
ncessário, inclusive contando com o respectivo monitoramento de qualidade hídrica, bem como
priorizando a adoção de linhas de crédito especiais para propiciar aos pequenos e médios produtores
a aquisição de equipamentos de irrigação por gotejamento e microaspersão a custo reduzido. (CON-
SELHEIRO LAFAIETE)

c) Acrescentar ao final:
de proteção ambiental e
ambiente, a exemplo de:

"bem como para financiamentos a produtores de qualquer porte, de itens
atividades produtivas que propiciem a conservação e o controle do meio

• composição ambiental de áreas degradadas, seja em decorrência de atividades mineradoras ou de
qualquer outra, causadoras de dano ambiental:

controle, redução e prevenção da poluição da água e do ar;
recomposição da reserva florestal legal e das áreas de preservação permanente;
certificação ambiental (ISO 14000, selos verdes etc.);
geração de energia alternativa (solar, eólica e de biomassa)

Criação de mecanismos de incentivo à substituição de culturas que consomem muita água - desde
que para cada caso se constate a correspondente viabilidade técnica, social, econômica e financeira -
por outras menos exigentes de água e mais geradoras de postos de tralho e de ocupações, assegu-
rando-se aso produtores que efetuarem a substituição toda a assistência técnica requerida, as orienta-
ções profissionais cabíveis, o fornecimento adequado do suprimento de água necessário, inclusive
contando com o respectivo monitorarnento e qualidade hidrica, bem como priorizando a adoção de
linhas de crédito especiais para propiciar aos pequenos e médios produtores a aquisição de equipa-
mentos de irrigação por gotejamento e microaspersão, a custo reduzido, bem como para financiamen-
tos a produtores de qualquer porte, de itens de proteção ambiental e atividades produtivas que propi-
ciem a conservação e o controle do meio ambiente, a exemplo de:

• composição ambiental de áreas degradadas, seja em decorrência de atividades mineradoras ou de
qualquer outra, causadoras de dano ambiental;

controle, redução e prevenção da poluição da água e do ar;
recomposcão da reserva florestal legal e das áreas de preservação permanente:
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• certificação ambiental (ISO 14000, selos verdes etc.);
geração de energia alternativa (solar, eólica e de biomassa). (TEÓFILO OTONI)

d) Acrescentar ao final: Premiação aos proprietários que mantiverem suas nascentes conservadas
(cercadas e com práticas de conservação de solo a montante) e com as áreas de recargas refloresta-
das. Preniiação - exemplo: participação com ICMS ecológico e redução de impostos etc."

Criação de mecanismos de incentivo à substituição de culturas que consomem muita água - desde
que para cada caso se constate a correspondente viabilidade técnica, social, econômica e financeira
por outras menos exigentes de água e mais geradoras de postos de trabalho e de ocupações, assegu-
rando-se aos produtores que efetuarem a substituição toda a assistência técnica requerida, as orienta-
ções profissionais cabíveis, o fornecimento adequado do suprimento de água necessário, inclusive
contando com o respectivo monitoramento de qualidade hídrica, bem como priorizando a adoção de
linhas de crédito especiais para propiciar aos pequenos e médios produtores a aquisição de equipa-
mentos de irrigação por gotejamento e microaspersão, a custo reduzido. Premiação aos proprietários
que mantiverem suas nascentes conservadas (cercadas e com práticas de conservação de solo a
montante) e com as áreas de recargas reflorestadas. Premiação - exemplo: participação com ICMS
ecológico e redução de impostos etc. (PATOS DE MINAS)

2. DRY FARMING (USO RACIONAL DA ÁGUA NA AGRICULTURA) - Criação de mecanismos de
incentivo a linhas de crédito para aquisição de sistemas e equipamentos de irrigação com baixas
perdas de água por evaporação (gotejamento e microaspersão). (DIVINOPOLIS)

3. Criação de mecanismos de incentivo à substituição de culturas e/ou espécies agrícolas e flores-
tais que consomem muita água por outras que consumam menos água. (DIVINOPOLIS)

4. Criação de programa para coleta de água das chuvas em todos os municípios. Cada residência
terá um reservatório e a água seria utilizada para as atividades diárias. (PARACATU)

5. Definição de áreas ecologicamente adequadas para implantação de culturas agrícolas e flores-
tais, considerando o consumo de água, a recarga e a profundidade do lençol freático. (DIVINOPOLIS)

6. Criação de mecanismos de incentivo às indústrias (empresas) que reformularem os seus proces-
so produtivos no sentido de maximizar o uso da água. (JUIZ DE FORA)

7. Vabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,
IGA, CETEC, FEAM, IEF, proporcionando-lhes meios efetivos de cumprimento das respectivas compe-
tências e atribuições, no tocante ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às
políticas públicas corre latas. (CT)

a) Incluir: "CODEMAS e demais órgãos municipais ligados ao Meio Ambiente"
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM, IGA,

CETEC, FEAM, IEF. CODEMAS e demais orgãos municipais ligados ao Meio Ambiente, proporcionando-
lhes meios efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições, no tocante ao Siste-
ma Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às políticas públicas correlatas. (LAGOA SANTA)

b) Incluir os órgãos: IMA, EMATER e Ruralminas.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, IMA, EMATER e Ruralminas, proporcionando-lhes meios efetivos de cumpri-
mento das respectivas competências e atribuições, no tocante ao Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hidricos e às políticas públicas correlatas.(CONSELHEIRO LAFAIETE)

c) Acrescentar: EMATER, EPAMIG e RURALMINAS.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, EMATER, EPAMIG e RURALMINAS, proporcionando-lhes meios efetivos de
cumprimento das respectivas competências e atribuições, no tocante ao Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e às políticas públicas correlatas. (CAPITOLIO)

d) Acrescentar Outros órgãos: Polícia Militar Ambiental, Emater, Ruralminas, Ima.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, EMATER, RURALMINAS, IMA, Polícia Militar Ambiental, proporcionando-lhes
meios efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições o tocante ao Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e as políticas públicas correlatas. (DIVINO POLI S)

e) Acrescentar EPAM)G, Ruralminas, IMA e EMATER



Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,
IGA, CETEC, FEAM, IEF, EPAMIG, IMA, EMATER e Ruralminas, proporcionando-lhes meios efetivos
de cumprimento das respectivas competências e atribuições no tocante ao Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e as políticas públicas correlatas. (PATOS DE MINAS)

f) Acrescentar os órgãos: EMATER, RURALMINAS, IMA e Polícia Militar Florestal.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, EMATER, RURALMINAS, IMA e Policia Militar Florestal, proporcionando-lhes
meios efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições o tocante ao Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e públicas correlatas. (PARACATU)

g) Acrescentar os órgãos: Ruralminas, Ernater, Ima e órgãos municipais correlatos.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, IMA, EMATER, Ruralminas e órgãos municipais correlatos, proporcionando-
lhes meios efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições no tocante ao Siste-
ma. (GOVERNADOR VALADARES)

h) Acrescentar os órgãos: EMATER, IMA e Polícia Florestal.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, EMATER, IMA e Polícia Florestal, proporcionando-lhes meios efetivos de
cumprimento das respectivas competências e atribuições o tocante ao Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidrícos e as política públicas. (IPATINGA)

i) Acrescentar os órgãos: EMATER, IMA.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM.

IGA, CETEC, FEAM, IEF, EMATER, IMA, proporcionando-lhes meios efetivos de cumprimento das
respectivas competências e atribuições no tocante ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos e as políticas públicas correlatas. (CARATINGA)

i) Acrescentar a palavra: 'financeiros' após a palavra "meios; "Policia Florestal e Ruralminas" após
1FF".
Viabilização de meios financeiros para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros;

IGAM, IGA, CETEC, FEAM, IEF, Policia Florestal e Ruralminas, proporcionando-lhes meios financeiros
efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições no tocante ao Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às políticas públicas correlatas. (MONTES CLAROS)

k) Incluir os órgãos: EMATER, RURALMINAS, IMA e Polícia Florestal.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM, IGA,

CETEC, FEAM, IEF, EMATER, RURALMINAS, IMA e Polícia Florestal, proporcionando-lhes meios efetivos
de cumprimento das respectivas competências e atribuições no tocante ao Sistema Estadual. (PIRAPORA)

1) Incluir os órgãos: Ruralminas, Emater e Polícia Florestal.
Viabilização de meios para reforçar e reestruturar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM,

IGA, CETEC, FEAM, IEF, EMATER, Ruralminas e Polícia Florestal, proporcionando-lhes meios efetivos
de cumprimento das respectivas competências e atribuições no tocante ao Sistema Estadual de
Gerenciarnento de Recursos Hídricos e às políticas públicas correlatas.(JUIZ DE FORA)

m) Considerando a falta de recursos para a conclusão dos planos diretores, , e, que vários planos
estão paralisados causando prejuízos à sociedade, sugerimos que o Seminário Aguas de Minas II crie
urna Comissão Parlamentar, visando à solução dessas pendências. (ARAGUARI)

n) Acrescentar "integrar" depois de "reestruturar" : Viabilização de meios para reforçar, reestruturar e
integrar os seguintes organismos, dentre outros: IGAM, IGA, CETEC, FEAM, IEF, proporcionando-lhes
meios efetivos de cumprimento das respectivas competências e atribuições no tocante ao Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e as políticas públicas correlatas. (UBERABA)

8. Celebração de convénio entre IGAM, IEF, EMATER e Policia Militar Florestal para facilitar fiscaliza-
ção in loco. (RATOS DE MINAS)

9. Atribuição aos órgãos estaduais (IGAM, Comitês), em detrimento do DNPM, para analise e autoriza-
ção de empreendimentos em polígonos de proteção de fontes de águas minerais. ( POÇOS DE CALDAS)

10. Considerando que as leis de RH são recentes, considerando que os CODEMAS são formados por
voluntários, muitos deles pessoas leigas, propomos a interiorização de cursos para capacitação dos
membros destes CODEMAS e das organizações sociais civis existentes nos municípios. (DlVINOPOLlS
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11. Considerando que os órgãos públicos estão com os quadros de funcionários muito reduzido,
que ampliem as vagas aos estagiários. (DIVINOPOLIS)

12. Criação de mecanismos que assegurem prioridade para a preservação das áreas de capacitação,
como microbacias nascentes, áreas de recarga, por meio de manejo das bacias hidrográficas, visando
à conservação dos recursos naturais, tais como produção de água (coleta de chuva), conservação do
solo, recomposição da flora e fauna. (PATOS DE MINAS)

13. Criação de um escritório da Ruralminas em Uberaba, considerando a implementação do plano
diretor de irrigação dos municípios do baixo rio grande, solicitamos a (UBERABA)

14. Criação de um único órgão gestor das diretrizes e políticas ligadas à proteção e utilização de agen-
tes vinculados ao meio ambiente, unificando e substituindo toda a atual estrutura existente. (UBERABA)

15. Descentralização da dotação orçamentária da SEMAD, visando ao fortalecimento dos órgãos
municipais executivos do meio ambiente. (PIRAPORA)

16. Estabelecer dispositivos de incentivo à ampliação e manutenção da rede de monitoramento
ambiental (hidrometeorologia, indicadores biológicos, etc.). (POÇOS DE CALDAS)

17. Estabelecimento de critérios técnicos para dimensionamento do sistema de irrigação estabele-
cendo normas que avaliam consumo e água de duas formas: Agua demandada pelas culturas; Agua
necessária para geração de moto-bombas. (PATOS DE MINAS)

18. Estabelecimento de parcerias entre as instituições de saúde pública e de recursos hidricos, para
o monitorarnento das águas destinadas ao abastecimento doméstico, especialmente em relação à
presença de agrotóxicos. (POÇOS DE CALDAS)

19. Integração do sistema de fiscalização dentro de uma mesma secretaria e intersecretarias, prefe-
rencialmente numa mesma base física, considerando que o número de técnicos e fiscais do Estado é
reduzido, insuficiente para atender às demandas atual e futura,. (DIVINO POLIS)

20. Interiorização de laboratório do CETEC, através de parcerias com as universidades públicas e
privadas, considerando-se que vários mananciais estão contaminados por metais pesados e agrotóxicos
provenientes da cafeicultura, da bataticultura, da horticultura etc. (CAPITÓLIO)

21. Manutenção, pelo lgam, de banco de dados confiável e atualizado para fins de apoiar os proces-
sos de outorga com acesso irrestrito por parte dos Comitês. (PATOS DE MINAS)

22. Obrigatoriedade de que toda ação autorizativa passe pelo CBH - Comitê da respectiva Bacia
Hidrográfica - antes de ser apreciada pelos órgãos ambientais. (PARACATU)

23. Divulgação, pelo Estado de Minas Gerais, por meio de suas secretarias, sob a forma de cursos,
seminários, consultorias, etc., das questões ambientais, especialmente as referentes aos recursos
hidricos, junto a associações e aos poderes municipais instituídos, de forma a estimulá-los a contribuir
para a solução das mesmas. (TEOFILO OTONI)

24. Reativação dos viveiros do IEF no Estado. (IPATINGA)
25. Viabilização dos recursos para alocação de patrulhas mecanizadas junto aos Comitês de Bacias

Hidrográficas para promover conservação de solo e água, utilizando a tecnologia disponível na EMBRAPA
e nas instituições de pesquisa e universidades. (PARACATU)

26. Articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas, visando à preparação - e à eventual ade-
quação, quando necessário - dos Planos Diretores de Recursos Hídricos (CTI)

ppppppp) Acrescentar no final do texto: "no que concerne à inclusão dos circuitos turísticos mineiros".
Articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas, visando à preparação - e eventual adequação,

quando necessário - dos Planos Diretores de Recursos Hidricos no que concerne à inclusão dos
circuitos turísticos mineiros. (IPATINGA)

27. Composição dos Comitês de Bacias, de modo que represente de fato, de forma paritária, os
segmentos do governo (União, Estados e Municípios), dos usuários e da sociedade civil, de forma a
impedir a duplicidade representativa. (LAGOA SANTA)

28. Elaboração de modelo padrão de estatuto para comitês de bacias servindo também para as sub-
bacias que articulam suas criações. (PATOS DE MINAS)

29. Revisão, pelo Igam, da divisão do GD8, oportunizando a criação do comitê da bacia hidrográfica
do Rio Uberaba, considerando-se que, de acordo com a Lei flQ 9.433, de 1997, a bacia hidrográfica é
unidade de planejamento. (UBERABA'

48



30. Rios federais de menor curso, mas com mais de 51 % do seu domínio dentro de um Estado, que
este Estado tenha poder de decisão na formação do Comitê.(TEOFILO OTONI)

31. Revisão da divisão do GD8, pelo IGAM, oportunizando a criação do comitê da bacia hidrográfica
do Rio Uberaba, considerando que, de acordo com a Lei 9.433, de 1997, a bacia hidrográfica é unida-
de de planejamento,(UBERABA)

32. O reestudo da regionalização dos Comitês de Bacias Hidrográficas proposto pelo IGAM e apro-
vado pelo CERH. (CARATINGA) e.g.: O CBH-Caratinga extrapola os limites da Bacia Hidrográfica,
estando uma parte na margem esquerda do Rio Doce. (CARATINGA)

33. Reconhecimento de que é extremamente necessária para deflagrar a consolidação dos Comi-
tês de Bacias Hidrográficas a imediata efetivação do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvi-
mento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais - FHIDRO criado pela Lei n 11 13.194,
que, conforme as informações disponíveis, foi regulamentada pelo Decreto n41.136,de 20 de junho
de 2000 acatando-se as alterações consideradas necessárias para adequar tal mecanismo aos
princípios da Política de Recursos Hídricos. (CTI)

a) Acrescentar: "e vinculação ao CERH" após a palavra 'efetivação".
Reconhecimento de que é extremamente necessária para deflagrar a consolidação dos Comitês de

Bacias Hidrográficas a imediata efetivação e vinculação ao CERH do Fundo de Recuperação, Proteção
e desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais - FHIDRO - :114' criado pela
Lei n2 13.194, que, conforme as informações disponíveis, foi regulamentada pelo Decreto 41.136,
de 20 de junho de 2000, 3/4 acatando-se as alterações consideradas necessárias para adequar tal me-
canismo aos princípios da Política de Recursos Hídricos. (GOVERNADOR VALADARES)

34. Exame e análise da proposta de regulamentações do FHIDRO, sugerindo, se for o caso, modifi-
cação e encaminhamento imediato ao Executivo para sua efetivação. Esta proposta não elimina outras
possibilidades de obtenção de recursos que devem ser explorados. (ARAÇUAI

35. Aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água desde 12/2000 pelas
hidrelétricas na bacia de origem, como determinam as leis federal e estadual de recursos hídricos.
(1 PATI N GA)

36. Aprovação prévia dos projetos contemplados com os recursos do FHIDRO pelos Comitês de
Bacias, pelo Município ou pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, sem que com isto haja a
supressão do Grupo Coordenador. (LAGOA SANTA)

37. Destinação de no mínimo 50% dos recursos arrecadados na agência de bacia sejam destina-
dos/aplicados a programas de revitalização da respectiva Bacia Hidrográfica. (PARACATU)

38. Destinação de no mínimo 10% dos recursos financeiros dos gerados ou captados pelas Agênci-
as de Bacias à educação ambiental. (PARACATU)

39. Destinação de parte do fundo hídrico para recuperação de bacias hidrográficas (terraceamento,
mata ciliar, zonas de recarga, áreas degradadas). (DIVINOPOLIS)

40. Destinação de uma porcentagem dos recursos do FHIDRO para custear projetos que visem:
indenizar os proprietários de terras que forem prejudicados em suas atividades em detrimento da
captação de água; . projetos que visem financiar: produções alternativas buscando aumento de renda
e melhorando as condições de vida das famílias dos proprietários de terras nas áreas de abrangência
das bacias que compõem a captação de água da Copasa ou outra subsidiária e das áreas de abrangência
de decretos de reserva ambiental permanente (área de proteção especial). Ex.: Santa Isabel - Córrego
Espulha; . isenção de impostos da propriedade. (PARACATU)

41. Imediata regulamentação do "FHIDRO", para que o mesmo possa cumprir suas finalidades.
(ARAGUARI)

42. Participação dos delegados eleitos nas etapas de interiorização deste Seminário na discussão
da reformulaçáo do FHIDRO, na Assembléia Legislativa, (LAGOA SANTA)

43. Regulamentação da utilização dos recursos do FHIDRO no prazo de 90 dias após a realização do
Seminário Aguas de Minas II, caso contrário, propõe-se a extinção do mesmo. (PATOS DE MINAS

44. Supressão do Grupo Coordenador do FHIDRO, quando de sua reformulação, transferindo-se
suas competências para os Comitês de Bacias e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Para
tanto. Sugerimos a alteração da Lei Complementar n g 27, ou que se mantenha o Grupo Coordenador
de forma a garantir a representação paritária dos seguintes segmentos: governamental, usuários e
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sociedade civil, mediante: a) inclusão dos usuários no Grupo Coordenador; cl Aumento do número de
entidades civis indicadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hidrícos; c) indicação das entidades
civis pelos Comités de Bacias Hidrográficas. (LAGOA SANTA)

45. Inserção dos indicadores biológicos de toxidade no sistema de monitoramento das águas de
Minas Gerais, no prazo máximo de um ano após a Plenária Final do Seminário Legislativo AGUAS DE
MINAS II (CTI)

a) Acréscimo da expressão "em todas as estações de tratamento de esgoto". Inserção dos indica-
dores biológicos no sistema de monitoramento de água de Minas Gerais em todas as estações de
tratamento de esgoto no prazo máximo de um ano após a Plenária Final do Seminário Legislativo
AGUAS DE MINAS II ." (UBERABA)

b) Acrescentar após "biológicos": "da ictiofauna local". Inserção dos indicadores biológicos da
ictiofauna local de toxicidade no sistema de monitoramento das águas de Minas Gerais, no prazo
máximo de um ano após a Plenária Final do Seminário Legislativo AGUAS DE MINAS II; (PARACATU)

c) Suprimir o termo: "de toxidade". Acrescentar o termo: "da qualidade" após a palavra:
"monitoramento". Inserção dos indicadores biológicos no sistema de monitoramento da qualidade
das águas de Minas Geras, no prazo máximo de um ano após a Plenária Final do Seminário Legislativo
AGUAS DE MINAS II. (GOVERNADOR VALADARES, POÇOS DE CALDAS)

dl Acrescentar no final do texto: "e realização de coletas para determinação lOA da FEAM
bimestralmente". Inserção dos indicadores biológicos de toxidade no sistema de monitoramento
das águas de Minas Gerais, no prazo máximo de um ano após a Plenária final do Seminário Legislativo
AGUAS DE MINAS II e realização de coletas para determinação lOA da FEAM bimestralmente
(1 PATI N GA)

e) Acrescentar: "que os indicadores biológicos sejam da ictiofauna local". Inserção dos indicadores
biológicos de toxidade no sistema de monitoramento das águas de Minas Gerais, no prazo máximo de
um ano após a Plenária Final do Seminário Legislativo AGUAS DE MINAS II. Que os indicadores bioló-
gicos sejam da ictiofauna local. (CARATINGA)

f) Incluir depois de: "toxicidade" o termo: "(devam ser nativos e da própria fauna)". (CONSELHEI-
RO LAFAIETE

46. Inserção, no Código Estadual de Saúde de Minas Gerais, de capítulo específico dedicado ao
tema da Saúde Ambiental. (CTI)

47. Criação de pólos regionais de educação arnbiental.(TEÓFILO OTONI)
48. Criação de um Conselho Estadual pró-educação ambiental, visando ao envolvimento das comu-

nidades locais e dos órgãos que atuam na área ambiental. (MONTES CLAROS)
49. Criação do Livro Mineiro Ambiental, que conterá os melhores poemas e redações dos alunos de

1 11 e 2Q graus da rede de ensino público e privado. O concurso será anual e organizado pela Secretaria
de Educação. (ARAÇUAI )

50. Destinação de 20% dos recursos arrecadados pela agência da bacia para aplicação em educa-
ção ambiental e pesquisa de levantamento de dados na bacia hidrográfica. (IPATINGA)

51. Educação ambiental em todos os níveis do ensino fundamental, inclusive a educação da comu-
nidade, objetivando capacitá-los para participação ativa na defesa do meio ambiente, inserindo-o na
grade curricular das escolas municipais, estaduais e privadas. (ARAÇUAI

52. Inserção da disciplina "Educação Ambiental" na grade curricular mínima, em toda a rede de
ensino do Estado. (PIRAPORA, PATOS DE MINAS, TEÓFILO OTONI)

53. Implantação, pelo município, da educação ambiental nas escolas e realização de palestras
direcionadas ás crianças e a seus pais. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

54. Criação de um fator de redução do valor a ser cobrado dos usuários que desenvolvam ações de
educação ambiental e preservação de bacia hidrográfica. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

55. Implantação, por meio da Emater e do IEF, de um eficiente sistema de educação, informação e
conscientização do produtor rural sobre a importância de suas ações (em relação ao solo e à vegeta-
ção) para a manutenção e melhoria das características dos recursos hídricos da bacia em que está
inserido, (CONSELHEIRO LAFAIETE)

56. Inserção do município neste trabalho,( considerando que ele é a primeira célula vibrante da
Nacão e que todo este estudo sobre as águas esta sendo examinado sem considerá-lo ) através das
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medidas: A) Obrigar os municípios a criarem um local com a função de realizar, levantamento de todas
as fontes e poços perfurados no seu território, mapeando-os e cadastrando-os, com informação da
sua capacidade de vazão, de perenidade, de periodicidade e outros. B) Levantamento dos cursos dos
rios e ribeirões, no percurso do município, procurando conhecer com profundidade o seu estado de
limpeza, de poluição, de assoreamento, etc. Cl Manter vigilância permanente para evitar que os danos
sejam conhecidos tardiamente. D) Manter relação com os órgãos estaduais e federais, para obter
conhecimentos, ajudar tecnicamente e orientar quanto aos procedimentos necessários à sua conser-
vação, tudo dentro das diretrizes dos Planos Diretores já existentes. E) Estabelecer, obedecida a
orientação das leis federais e estaduais, regras de uso dessas águas e assuntos correlatos.
(DIVINO P0 LIS)

57. Realização de gestões junto ao Ministério da Educação e ao Conselho Federal de Educação para
incluir disciplinas relacionadas à educação ambiental e à gestão de recursos hidricos no currículo do
ensino Fundamental. (ARAGUARI)

58. Solicitação à Assembléia para acompanhar o cumprimento e a execução das leis especificas de
implementação de educação ambiental nas escolas. (UBERABA)

59. Criação de mecanismos, com a participação da iniciativa privada em seu financiamento, para
concluir os Planos Diretores, ora em fase final de elaboração em Minas Gerais. (CTI)

aI Acrescentar: "grandes usuários públicos e privados' após "privada": Criação de mecanismos,
com a participação da iniciativa privada, grandes usuários públicos e privados, em seu financiamento,
para concluir os Planos Diretores, ora em fase final de elaboração em Minas Gerais. (CARATINGA)

bI Incluir no final do texto: "Que as empresas ganhariam compensações a serem definidas oportu-
namente". (CONSELHEIRO LAFAIETE)

60. Criação, pelos Poderes Legislativo e Executivo, de mecanismos que viabilizem a elaboração do
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, abrangendo MG e
SP.(CAPITOLIO)

61. Participação da Comissão Prcvisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaiba - COBARIPA
- e o Comité da Bacia Hidrográfica do Araguari - CBHA - na elaboração do Plano Diretor a ser conclu-
ído. (ARAGUARI)*

62.Articulação com o Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, visando à prepara-
ção - e eventual adequação, quando necessário - dos Planos Diretores de Recursos Hídricos.
(JUIZ DE FORA)

63. Criação, pelo Seminário Águas de Minas II, de uma Comissão Parlamentar, visando à solução
das pendências existentes, considerando-se a falta de recursos para a conclusão dos planos direto-
res, alguns dos quais estão paralisados, causando prejuízos à sociedade. (ARAGUARI)

64. Elaboração de Planos Diretores específicos para estâncias hidrominerais, contemplando discri-
minação de áreas de carga e descarga das fontes e elaborando diretrizes para as Leis de Uso e Ocupa-
ção do Solo dos municípios, utilizando-se do principio de precaução, que exige do empreendedor
estudos técnicos e etc., que comprovem que a atividade pleiteada não impactará nem quantitativamente
nem qualitativa mente os recursos hídricos subterrâneos. (POÇOS DE CALDAS)

65. Licitação do Plano Diretor do Comité da Bacia Hidrográfica do Araguari - CBHA - somente seja
licitado após inventário dos dados já existentes no Plano Diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaiba - COBARIPA, de modo a evitar a malversação dos recursos públicos. (ARAGUARI)

66. Viabilizar recursos financeiros para elaborar o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio
doce, em estreita articulação com o Comitê da Bacia Hidrográfica. (CARATINGA)

67. Apoio à reestruturação das Codemas existentes e a criação de outras nos municípios onde não
existam. (ARACUAI)

68. Estabelecimento da condição de que, para receber alguma compensação, o município tenha
seu Codema ou órgão equivalente funcionando ou exercendo plenamente sua função legal, e que
tenha o Plano Diretor e a "Agenda 21" em andamento. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

69. Incentivo e favorecimento à criação e fortalecimento das estruturas dos Codemas, dando condi-
ções às prefeituras de realizar convênios com órgãos federais e estaduais, buscando agilizar ações,
minimizar Custos para licenciamento ambiental e melhorar a eficiência das fiscalizações pelo municí-
pio (CONSELHEIRO LAFAIETE)
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70. Acelerar a execução do enquadramento da bacia do Rio Verde Grande e seus afluentes. (MON-
TES CLAROS)

71. Condicionar a liberação de créditos agrícolas para projetos agropecuários ao manejo adequado
do solo e das águas, de acordo com as leis ambientais vigentes, sendo para isso criar mecanismos de
linhas de créditos especiais e medidas compensatórias. (PIRAPORA)

72. Exigência de os órgãos ambientais/Copam a identificação e punição dos degradadores do meio
ambiente: mineradoras e reflorestadoras na Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. (PARACATU)

73. Loteamento em áreas limítrofes a municípios que sejam gerenciados e fiscalizados, bem como
autorizados pelo órgão ambiental competente. (IPATINGA)

74. Solicitação ao Ministério Público para que sejam tomadas providências sobre vigilância sanitá-
ria, sobre problemas sérios de poluição do Rio Paranaiba no município de Patos de Minas: matadouro
municipal; lixo hospitalar no córrego da cadeia, no perímetro urbano, . poluição do Rio Catirina oriunda
de dejetos da C.M.M. - vazante. (PATOS DE MINAS)

75. Criação de mecanismos e instrumentos para o controle do uso da água de todos os usuários,
inclusive os pequenos e médios, de forma que seja cumprida a Lei 13.199. (MONTES CLAROS)

76. Propõe-se à SEMAD/FEAM flexibilizar os procedimentos de licenciamento ambiental das ETE's
no Estado de Minas Gerais. (JUIZ DE FORA)

77. Envio de solicitação à ITER para agilização da retornada das feiras públicas e o imediato plano
de aproveitamento. (ARAÇUAI

78. Criação de consórcio ambiental para atrair recursos do setor empresarial e da população para
serem aplicados na recuperação ambiental. As cotas serão abatidas nos impostos estaduais e munici-
pais, urna vez que este consórcio poderia ser estadual ou municipal. (DIVINOPOLIS)

79. Criação mecanismo legal que torne os crimes ambientais não passíveis de prescrição e de
responsabilidade do infrator. (DIVINOPOLIS)

80. Propomos a reestruturação do IBAMA em Juiz de fora e a criação de escritório da ANA. (JUIZ DE FORA)
81. Considerando que os órgãos federais (IBAMA e ANA) possuem estrutura deficiente no Estado

de Minas Gerais, o governo federal deve fortalecer os referidos organismos a curto prazo. (PIRAPORA)
82. Criação de uma Agência de Águas Provisória (Agência de Águas do Araguari) de natureza priva-

da, de tal modo que possa se habilitar a receber os recursos do Consórcio Capim Branco, visando à
sua melhor estruturação. (ARAGUARI)

83. Destinação de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos atualmente arrecadados pela Agência
Nacional de Aguas - ANA, provenientes de tributação específica relativa à geração de eletricidade, aos
Comitês de Bacia. (ARAGUARI

84. Destinação de recursos financeiros para manutenção da atividade garimpeira e recuperação das
áreas degradadas, mediante parceria com o Sindicato Nacional dos Garimpeiros do Brasil, sediado em
Teófilo Otoni.(TEOFILO OTONI)

85. Regularização e controle dos exploradores de minério, pedras preciosas, bem como planeja-
mento integrado das fiscalizações. (ARAÇUAI

86. Criar mecanismo que visem incentivar a navegação nos rios navegáveis do Estado. (PIRAPORA)
87. Exigir dos órgãos ambientais normas rígidas para a instalação e operação de cemitérios, de

modo a evitar a contaminação do lençol freático com necrochorume. (JUIZ DE FORA)
88. Inserção, no Plano Diretor dos recursos hídricos de Minas Gerais, da necessidade de implanta-

ção de técnicas apropriadas para regulamentar os procedimentos de sepultamento e garantir a segu-
rança ambiental dos cemitérios. Tal recurso impedirá que as bactérias e vírus que resultam da decom-
posição de cadáveres possam contaminar os lençóis freáticos, provocando riscos à saúde pública.
(Necrochorume) Conforme norma L 1040/CETESB (SP) (IPATINGA)

89. Ao renovar ou autorizar novas concessões de tratamento e distribuição de água, exigir trata-
mento de esgotos estabelecendo-se prazos. Considerar que aquelas concessões que faltam mais de
cinco anos para finalizar o contrato devam ser revistas.(TEOFILO OTONI)

90. Concessão de crédito para sistema de irrigação mediante apresentação da outorga de água.
(DIVINOPOLIS)

91. Criação de mecanismos e condicionante da outorga dada para incentivos ao menor consumo de
áaua nos metos produtivos e tecnológicos que p r iorize o bem estar co!etvo (POCOS DE CALDAS(



92. Garantia de participação dos municípios nos processos de outorga do direito do uso da água.
(LAGOA SANTA)

93. Incentivo ao pequeno produtor para o correto manejo das águas que banham suas terras e
fiscalização do uso correto das outorgas pelos proprietários de pivô central. (PATOS DE MINAS

94. Inclusão de projeto de conservação e uso racional dos recursos hídricos em todo processo de
outorga para ser efetivado deve. (UBERABA)

95. Mudar critérios de outorga com relação à vazão máxima outorgada. (CARATINGA)
96. Revisão das taxas de outorga do IGAM, priorizando o pequeno produtor rural, principalmente de

agricultura familiar. (IPATINGA)
97. Estabelecimento de cota mínima para cobrança da taxa do uso da água. Aqueles que estiverem

abaixo da cota mínima estarão isentos do pagamento do total referente à coleta de água bruta. (IPATINGA)
99 - Regulamentação da perfuração de poços e exigir a sua vedação após a sua desativação. (IPATINGA)

98. Criação de uma Curadoria do Meio Ambiente na cidade de Pirapora. (PIRAPORA)
99. Criar mecanismos financeiros para incentivar os 'produtores de água". (CARATINGA)
100. Beneficiar ou premiar com descontos progressivos em tributos estaduais e municipais as

entidades, usuários, pessoas físicas ou jurídicas que adotarem programas ou políticas de preservação
ambiental definidos pelos órgãos competentes. (TEOFILO OTONI)

101. Criação de um mecanismo de compensação financeira para aqueles que preservam e recupe-
ram os mananciais das águas. (ARAGUARI, LAGOA SANTA, UBERABA)

102. Considerando que as leis de um modo geral têm um capitulo sobre "penalidades", propomos
que seja criado um artigo instituindo premiação aos agricultores que se destacarem com relação ao
cuidado com o meio ambiente. (DIVINOPOLIS)

103. Criação de incentivos financeiros para os produtores rurais que possuem RPPM em suas
propriedades (reserva permanente). Exemplo: isenção de ITR pela área ocupada pela mata (impostos
municipais, estaduais e federais). (IPATINGA)

104. Criação de mecanismos de incentivo (financiamentos especiais, compensações) para municí-
pios, produtores rurais e outros, que possuam procedimentos ambientais de proteção aos recursos
hídricos, que resultem na melhoria da quantidade e qualidade das águas, como monitoramento e
fiscalização do meio ambiente, criação e manutenção de áreas de preservação ambiental, proteção de
nascentes, topos de morro e áreas de recarga, redução do uso de agrotoxicos, incentivo ao turismo e
etc., procedimentos estes avaliados pelo comitê da respectiva bacia. (POÇOS DE CALDAS)

105. Criação, nos municípios, de certificação sócio-ambiental, em nível de produtor rural, reconhe-
cendo a preservação e recuperação ambiental, em uma visão holística, envolvendo proteção de águas,
solos, fauna e flora, uso de agrotóxicos, como também a destinação adequada de resíduos sólidos e
líquidos. Essa certificação terá várias faixas de enquadramento, viabilizando compensação financeira a
esses produtores, de acordo com sua classificação. (CAPITOLIO)

106. Elaboração e execução de um programa de apoio ao produtor rural, visando a capacitá-lo e
estimulá-lo a adotar medidas que objetivarem o aumento do volume e da qualidade da água em sua
propriedade rural. Neste caso, inexistindo a condição de poluidor, o produtor rural passaria da condi-
ção de pagador a beneficiário de estímulos, tais como: incentivos fiscais, crédito rural diferenciado e
assistência técnica para as atividades de conservação e recuperação de áreas degradadas, recupera-
ção e conservação de mananciais, incentivando a permanência do homem no campo. (GOVERNADOR
VALADARES)

107. Incentivos e/ou isenção de impostos aos produtores rurais relativo às áreas de preservação
permanente (matas ciliares, topos de morro). (DIVINOPOLIS)

108. Tema: lixo provocado pelas pets e plásticos em geral:
a) entendemos que as empresas que atual na área deveriam ser obrigadas a receber as embalagens

vazias e pagar pelo prejuízo causado ao meio ambiente, como acontece na Europa e EUA; b)	r e -
forçar legislação federal sobre o assunto; c)	melhorar legislação ambiental municipal; d)
obrigar as empresas de refrigerantes a imprimirem mensagens sobre o meio ambiente. (DIVINOPOLIS

109. Criação de escritórios regionais da Ruralminas no Jequitinhonha e Pardo.(ARAÇUAÍ )
110. Criação de um escritório da Ruralminas em Uberaba, considerando-se a implementação do

piano diretor de r r iqacão dos municipos do baixo riograndeiUBERABA)
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1 11 Criação de um único órgão gestor das diretrizes e políticas ligadas à proteção e utilização de
agentes vinculados ao meio ambiente, unificando e substituindo toda a atual estrutura existente.
(UBERABA)

112. Descentralização das ações de atendimento do IGAM, FEAM, criando escritórios regionais em
cidades pólos - Araçuaí, Almenara e Diamantina.(ARAÇUAI)

113. Liberação de recursos visando à aquisição de patrulhas mecanizadas destinadas à implantação
de projetos de conservação de solo e água, através da Ruralminas e da Emater. (ARAÇUAI

114. Ações rápidas no sentido de preservação e recuperação de topos de morro, mananciais, nas-
centes, matas ciliares, envolvendo e exigindo-se atuação efetiva e comprobatória do IEF, Polícia Flo-
restal e outros. Exigir dos municípios provas cabais de atuação na preservação do meio
ambiente.(TEOFILO OTONI)

115. Criação de mecanismos de incentivo ao uso adequado de pesticidas e à implantação dos
instrumentos previstos na legislação e normas técnicas em vigor, assegurando-se aos produtores que
utilizem técnicas agrosilvopastoris que minimizem o uso de pesticidas, a assistência técnica requerida,
as orientações profissionais cabíveis e linhas de créditos especiais. (TEOFILO OTONI)

116. Implementar a revitalizacão da bacia do Rio São Francisco em tempo mais breve possível,
iniciando o processo 30 dias após a Plenária Final do Seminário Legislativo Aguas de Minas II.
(PIRAPORA)

117. Realizar levantamento de informações de todas as microbacias de forma participativa antes de
qualquer intervenção. (ARAÇUAI

118. Viabilização de recursos financeiros para iniciar a revitalização do rio Verde Grande de acordo
com o PLAN VERDE - Proposta de Revitalização da Bacia Hidrogáfica do Rio Verde Grande. (MONTES
CLAROS)

119. Viabilização de recursos para recuperar a cobertura vegetal nas nascentes afluentes, mananci-
ais, encostas, mata galeria e áreas de recarga. (ARACUAI

120. criação de linha de crédito específica para recuperação e proteção de nascentes, incluindo o
plantio de matas de galeria, ciliares, de topo, com juros subsidiados. (CAPITOLIO)

121. Destinação de recursos para os municípios adquirirem as ETEs. (ARAÇUAI)
122. Liberação de recursos financeiros para lixo e esgoto sanitário, em caráter prioritário, para os

municípios de toda a bacia hidrográfica do Rio Grande. (CAPITOLIO)
123. Criação de meios para incentivar e fiscalizar as áreas rurais e urbanas para que sejam usadas

fossas sépticas e/ou outros métodos tecnicamente recomendados (ex.: escolas, prédios e condomí-
nios) no trato do esgoto. (IPATINGA)

124. Criar programas especiais com relação ao tratamento e lançamento de efluentes de hospitais
e da rede e saúde, visando o não comprometimento da rede de coleta pública. (JUIZ DE FORA)

125. Realização de gestões junto aos poderes públicos federal e estadual, visando priorizar as ações
de saneamento básico nos aglomerados urbanos. (ARAGUARI

126. Viabilização de recursos para saneamento básico destinados a redes de esgoto em todos os
municípios das bacias hidrográficas dos rios Pardo, Jequitinhonha e Jucuruçu. (ARAÇUAI

127. Criação de sistema de informações relativas aos recursos hídricos subterrâneos (tipo de
jazimento, circulação, recarga, quantidade disponível, rebaixamento, etc.) e de banco de dados espe-
ciais relativos às fontes minerais. (POÇOS DE CALDAS)

128. Criação do Sistema de informação do Estado de Minas Gerais, dentro de um prazo de 120 dias,
a cotar do término do Seminário Legislativo Águas de Minas II. (CARATINGA)

129. Criação de mecanismos e instrumentos que visem reforçar e reestruturar a UNIMONTES para
que esta possa contribuir efetivamente com pesquisas na área ambiental para bacia do Rio Verde
Grande e do Rio São Francisco. (MONTES CLAROS)

130. Viabilização de recursos financeiros para fortalecer as instituições de ensino superior do Esta-
do, visando desenvolver a pesquisa voltada para o tema do meio ambiente e desenvolvimento auto-
sustentável. (PIRAPORA)

131. Adendo à proposta n 2: Criação de um "conselho" interorgánico, ou supra-orgânico, capaz de
vincular todos os órgãos envolvidos na implementação das medidas de gerenciamento dos recursos
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hídricos e das políticas públicas correlatas, como forma de viabilizar os meios para reforçar e reestruturar
os órgãos citados. (CONSELHEIRO LAFAI ElE)

132. Criação de mecanismo para localizar, identificar e mapear as nascentes do Estado, bem como
assegurar a sua proteção, através da Semad. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

133. Criação de mecanismos, envolvendo o município, o lEF, o Igam e a Semad, para treinamento
de fiscais para um monitoramento das bacias hidrográficas. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

134. Integração dos órgãos ambientais com os municípios, visando a melhorias para implantação e
agilização de projetos e diminuição de multas. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

135. Punição para o município que não cumprir a determinação de promover a despoluição, dentro
de seu Comitê de Bacia, com ênfase aos pequenos municípios, dentro da fiscalização biológica de
toxidades de um município a outro. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

136. Unificação das regras de conduta das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, aceitando-se
ramificações, de acordo com o município. (CONSELHEIRO LAFAIETE)

137. Disponibilização, pelos órgãos responsáveis, de forma adequada e gratuita aos setores inte-
ressados, das informações básicas relativas aos recursos hidrícos e aos fundamentos para o seu
gerenciamento: dados sobre nível e vazão dos cursos d'água, sobre chuva, etc. (CONSELHEIRO
LAFAI ETE)

138. Seja criada uma bonificação a produtores rurais que utilizarão práticas de conservação de solo
para captação de águas de chuva, através de uma fórmula:

área total x chuva = quantidade infiltrada
tipo de cobertura
quantidade infiltrada x R$ = bonificação ao produtor. (CONSELHEIRO LAFAIETE)
139. Transparência dos números da Copasa relativos a: faturarnento de água e esgoto por municí-

pio; análise da água nas torneiras das casas (por amostragem). (CONSELHEIRO LAFAIETE)
140. Obrigatoriedade de aprovação dos novos empreendimentos imobiliários também pelo Legislati"o

Municipal, desde que contemplem o que estabelecem os dispositivos contidos na Lei n2 10.793/92.
(CONSELHEIRO LAFAIETE(

141. Obrigatoriedade de prestação de contas, pelas concessionárias, em audiência pública, nas
Câmaras Municipais, para garantir praticidade e correta aplicação da Lei n 2 12.503/97: "As empresas
concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e
privadas, são obrigadas a investir na proteção e na preservação ambiental da Bacia Hidrográfica o
equivalente a no mínimo 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total da receita apurada no
exercício anterior." (CONSELHEIRO LAFAIETE)
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t	-	 O meio ambiente encontra um abrigo

seguro na Assembléia de Minas. Reunidos

2 . com a população em audiências publicas

os deputados esta duarsdiscutem problemas

como destinação do lixo industrial recu-

1

	

	peraçao e preservação de rios e florestas

uso alternativo do solo e conservação das
/ águas subterrâneas.

Quem indica os caminhos para enfren-

1	depredação é você.

as leis, programaseaçõesapro-
vadosemplenário,

posição de destaque nacional ria defesa
do me i o am bi ente.

Somente no ano passado a Assembleia

aprovou 673 projetos, de diversas áreas, e

91 deles viraram leis. As Comissões Perma-

nentes realizaram 844 reuniões na capital

e no interior e receberam quase cinco mil

pessoas entre convidados e depoentes.

É assim que você e o seu deputado

-	
•	cuidam da vida.

ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder doCidadão


