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A atuacao da ALMG nas ültimas décadas foi marcada pea abordagern dos

problemas e temas relacionados aos recursos hIdricos no Estado e no Pals.

As dernandas apresentadas pela sociedade pautararn a necessidade de re-

gularnentação do uso da água e da criacao de urn rnodelo de gestão que

privilegiasse a gestao participativa, de forma a conferir governança a urna

questao tao cara a populacao.

IN
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - Cipe São
Francisco: essa cornissão suprapartidéria teve corno objetivo integrar repre-

sentantes das Assernbleias Legislativas dos Estados de Alagoas. da Bahia, de

Minas Gerais, de Pernambuco e de Sergipe, na busca de solucöes conjuntas

para o desenvolvirnento sustentável da Bacia Hidrogrãfica do São Francisco.

qq
Lei da Proteção aos Mananciais - Lei 10.793, de 2 de juiho de 1992: a
lei visa proteger os rnananciais destinados ao abastecimento pUblico, si-

tuados a montante do ponto de captacão, cujas águas são prOprias para

do
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o abastecimento dornéstico - sern prévia ou corn simples desinfecçao -

e para o equilibrio natural das comunidades aquáticas (Classe Especial) e

tambérn podem ser usadas apOs tratamento sirnplificado ou para recreaçao

de contato prirnário (Classe I). Nas bacias de rnananciais, a lei proibe ern-

preendirnentos que cornprornetarn a qualidade das águas, tais corno in-

déstrias poluentes, atividade extrativa vegetal ou mineral, aterro sanitário,

ou atividade agropecuária que use doses rnaciças de herbicidas ou defen-

sivos agrIcolas. Perrnite, porérn, o turisrno ecológico, a pesca, atividades

agropecuárias ern escala cornpativel corn a preservaçao arnbiental e o uso

de irrigação, desde que a quantidade de água captada não irnplique dirni-

nuicão significativa da vazão.

Seminário Legislativo Saneamento é Básico: o evento contou corn a pre-

sença de 700 participantes, que elaborararn urn docurnento corn 142 propos-

tas para subsidiar o Projeto de Lei 1.158, de 1992, o qual deu origern a lei que

dispöe sobre a Politica Estadual de Saneamento Bésico (Lei 11.720, de 1994).

Alérn disso, os subsidios oriundos desse seminário também contribuirarn para

a criação do Fundo Estadual de Saneamento Bâsico (Lei 1 .719, de 28 de de-

zembro de 1994).

IN
Seminário Legislativo Aguas de Minas I: realizado ern trés fases, corn

aproximadarnente 600 participantes pertencentes a rnais de 50 entidades

atuantes na area de recursos hidricos, o evento teve como resultado urn do-

curnento final corn 147 proposiçães, que trouxerarn inimeras contribuiçOes

para a edicao da prirneira grande norma sobre recursos hidricos do Estado,

a Lei 11.504, de 1994, posteriorrnente substituida pela Lei 13.199, de 1999,

que atualmente regulamenta a rnatéria. Ressalte-se, ainda, que Lei Federal

9.433, de 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos HIdricos e cria o

Sisterna Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, tambérn acolheu

rnuitas sugestOes aprovadas nesse seminário.

lip
Poiltica Estadual de Saneamento Básico - Lei 11.720, de 28 de de-
zembro de 1994: visa a assegurar a proteção da saüde da populacäo e a
salubridade ambiental urbana e rural.

A lei, atendendo a Constituicäo Estadual, que incurnbe ao Estado forrnular a

polItica e os pianos estaduais de sanearnento básico, dispOs que essa poiltica

será elaborada e executada corn a participação efetiva dos Orgãos péblicos e

da sociedade, corn coordenacao e integração dos prograrnas e acöes gover-

narnentais de sanearnento básico, saUde, rneio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvirnento urbano e rural, e habitação. A norma proclarnou o direito de

todos ao sanearnento básico e ditou diretrizes para se alcancarern as condi-

cOes propIcias a saüde da populaçao urbana e rural, por via do abastecirnento

püblico de água potável; da coleta e da disposicão adequada dos esgotos

sanitários; da coleta, da reciclagern e da disposicão dos residuos sólidos; da

drenagern de águas pluviais e do controle de roedores, de insetos e de trans-

rnissores de doenças. Ressalta-se que as diretrizes nacionais para a sanea-

rnento básico foram instituidas somente ern 2007, por rneio da Lei 11.445.

PolItica Estadual de Recursos HIdricos (1 a lei) - Lei 11.504, de 20 de
junho de 1994: visa a assegurar a controle do uso da aqua e de sua utili-

zacao, em quantidade, qualidade e regime satisfatOrios, por seus usuários

atuais e futuros.

Essa lei, base para a estruturaçSo do Sisterna Estadual de Gestäo dos Re-

cursos Hidricos, previsto na Constituicão Mineira de 1989,  criou o Conselho

Estadual de Recursos Hidricos (CERH-MG), os cornités de bacias hidrografi-

cas e as agendas de bacias hidrográficas. Preconizou o direito de todos ao

acesso aos recursos hidricos, corn prioridade para o abastecirnento pCblico.

PropOs a gestao integrada para a uso rnCltipio dos recursos hIdricos, a ado-

çao da bacia hidrogrCfica corno unidade fisico-territorial de pianejarnento,

a cobranca pela utilizaçao dos recursos hIdricos e indicou, entre as instru-

rnentos dessa politica, a Piano Estadual de Recursos Hidricos, a outorga



de direito de uso das águas, a cobrança e a compensação financeira pela

explotação e restricão do uso dos recursos hidricos. Em suas diretrizes mo-

vadoras, propäs o Sstema Estadual de Rios de Preservação Permanente.

A Lei 11.504 fol substitulda pela Lei 13.399, de 1999, para adequação as

disposicöes da Lei Federal 9.433, de 1997, que instituiu a Poiltica Nacional

de Recursos Hidricos.

qq
Lei das Lagoas Marginais - Lei 11.943, de 16 de outubro de 1995: de-

clara areas de protecao ambiental as lagoas marginais do Rio São Francisco

e de seus afluentes e dá outras providëncias.

Obras de reguarização da vazão de no, devido aos barramentos, causam im-

pactos as lagoas marginais, importantes para o regime hidrolOgico de rios como

o São Francisco, influindo no empobrecimento da fauna ictiolOgica, já que as

lagoas são locais apropriados para a desova dos peixes e o desenvoivimento

de alevinos. A lei assegura protecão a tais ambientes ribeirinhos, declarando-os

como areas de protecão ambiental, sujeitas a gestão do poder pUblico estadual.

Seu objetivo e proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a manuten-

ção do regime hidrolOgico e promover condicOes para a reprodução e o de-

senvolvimento de peixes. Para tanto, prolbe açOes de drenagem, de aterro, de

desmatamento, de obstrução de canais e outras que descaracterizem o ecos-

sistema das lagoas marginais. A proibição não se aplica, contudo, a obras, ati-

vidades, pianos e projetos de utilidade püblica ou de relevante interesse social.

qqg

Comissão Parlamentar de InquOrito (CPI) das Barragens: teve como ob-

jetivo proceder a apuração de malversação de recursos na construçao de

pequenos barramentos na região afetada pelas secas em Minas Gerais, no

Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

al

Lei das Escadas de Peixe - Lei 12.488, de 9 de abril de 1997: torna obri-
gatOria a construcão de escadas para peixes de piracema em barragem

edificada no Estado.

Os barrarnentos de dos modificarn, em geral, o ambiente aquático e trazem

impactos a fauna e a flora aquáticas, pois, ao criarem um ambiente diferente

do original, alteram a abundância de espécies, com proliferacão de algumas

e reducao de outras. No caso das espécies de piracema (peixes migradores

que sobem o rio na busca de locais adequados para alimentacao, procriacao

e desova), cornuns em diversas bacias hidrográficas, as barragens consti-

tuern urn empecilho, exigmndo rnedidas para rninimizar os efeitos adversos

para a migração, tais corno a construcao de escadas de peixe, eclusas e

elevadores para conduto de água, que permitem a subida e/ou descida dos

peixes, sem causar urn estresse efetivo. A lei mineira faz opção pela cons-

trucão de escadas em barragem a ser edificada em curso de agua de do-

minlo do Estado, corn a ressalva de que a rnedida não se aplica quando, em

virtude das caracterIsticas do projeto da barragern, for considerada ineficaz.

Programa Estadual de Conservaçäo da Agua - Lei 12.503, de 30 de
maio de 1997: estabelece que as concessionarias de energia e de abas-

tecirnento de agua devern investir ao menos 0,5% de seu orcamento na

protecão e na preservacão ambiental da bacia hidrografica em que ocorrer

a exploração dos recursos naturais.

Lei das Aguas - Lei 13.199, de 29 de janeiro de 1999: define os princi-

pins, diretrizes, competëncias e instrumentos para a gestão dos recursos

hIdricos em Minas Gerais.

Ao instituir a Politica Estadual de Recursos Hidricos, a lei assegura 0 direito de

acesso de todos aos recursos hidricos, corn prioridade para o abastecirnento



püblico e a manutençao dos ecossisternas. Ela prescreve a gestão integrada

de uso rnüitiplo e racional da água, bern natural de valor ecológico, social

e econOrnico, e incumbe ao Sisterna Estadual de Gerenciarnento de Recur-

SOS HIdricos, integrado pelo Conseiho Estadual de Recursos Hidricos, pelo

Instituto Mineiro de Gestão das Aguas (igarn), pelos cornitës e agendas de

bacias hidrogrâficas, desenvolver prograrnas de proteção e recuperacâo das

disponibilidades hIdricas superficiais e subterrâneas. Entre os instrurnentos

da politica hidrica, destacarn-se: o Piano Estadual de Recursos Hidricos; os

pianos diretores de recursos hidricos de bacias hidrográficas; a outorga dos

direitos de uso de recursos hidricos; a cobranca pelo uso de recursos hIdri-

cos e a cornpensacao a rnunicipios pela exploracao e pela restriçao de USO

de recursos hIdricos.

III"]
Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre a Transposicao de
Aguas do Rio São Francisco e sobre a Revitalizacão de Seus Aftuentes

Ciclo de debates Nossas Aguas, Nossa Vida: coordenado pela Frente Par-

larnentar Jorge Hannas Contra a Privatização de Furnas, criada ern 1999, o

evento contribuiu para o fortalecirnento do rnovimento contra a privatizacao

da referida hidrelétrica.

Lei das Aguas Subterräneas - Lei 13.771, de 11 de dezembro de
2000: a lei rege a gestão, a proteçao e a conservação das âguas subter-

réneas (existentes no solo e no subsolo) de dornInio do Estado, essen-

dais para o equitibrio hidrológico e para suporte ao abastecirnento pébli-

do, a dessedentacao de anirnais e a irrigação, espedialrnente nas regiOes

Norte e Noroeste do territOrio mineiro. A gestão compreende a avaliação

quantitativa e qualitativa, o planejarnento do aproveitarnento racional,

a outorga e a fiscalizaçao dos direitos de uso e a adocão de medidas

relativas a sua conservaçao e recuperacão. As captaçães destinadas a

usuário doméstico. urbano ou rural, e feitas em profundidades e vazöes

reduzidas, estarão dispensadas da outorga de direito de uso, ficando,

todavia, sujeitas a fiscalizacão para a defesa da saCde pCblica e a prote-

ção dos aquiferos. Empreendirnentos consurnidores de elevado volume

de águas subterrâneas serão precedidos de estudo hidrogeolOgico para

avaliaçao das disponibilidades hidricas e do não comprornetimento do

aqulfero a ser explorado.

Ciclo de debates Transposição das Aguas do Rio São Francisco: o
evento refletiu criticarnente sobre a proposta de transposicao do rio sern

urna politica de revitalizacão, sendo que os subsidios e os debates entre as

entidades participantes contribuirarn para o fortalecimento do rnovimento

pela revitalização.

'I'll
Movimento Minas em Defesa das Aguas: ciclo de debates que contou

corn a parceria entre o Poder Legislativo e rnais de 50 entidades da so-

ciedade civil que promoverarn urna série de eventos para debater a crise

energética e a questão da água no Estado.

Ciclo de debates Pré-Diálogo Interamericano de Gerenciamento de

Aguas: o diclo objetivou buscar soluçOes para os problernas relacionados

corn os recursos hidricos, tendo corno base as experiéncias bern-sucedidas

no setor, no âmbito de instituiçöes pCblicas, privadas e ONGs. 0 evento faz

parte de urna série de debates do Movirnento Minas em Defesa das Aguas.

Ciclo de debates Proteção Ambiental na Bacia do Rio das Veihas: Situ-
acão Atual e Perspectivas: o evento ternatizou a situacão do Rio da Veihas,

afluente do Rio São Francisco, contribuindo para reforçar a atuacao do Projeto

Manuelzão.

Ciclo de debates Gestão das Aguas - Rio Uberaba: tima Contribuição

para a Bacia do Rio Paranã: o evento contribuiu para o fortalecimento do

Corn ité de Bacia Hidrográfica do Rio Paranã.



UO?
Audiência pUblica sobre a importância social e a viabilidade econômica
do uso do Rio São Francisco como hidrovia para o transporte de cargas

Seminário Aguas de Minas II: evento organizado pela ALMG em parceira

corn diversas entidades governamentais e nao governarnentais, contou corn

17 encontros regionais realizados em municIpios localizadas em 7 bacias

hidrogräficas. Entre as propostas aprovadas na etapa final, realizada em

Belo Horizonte, na ALMG, Os participantes recomendaram a adoção de vá-

rias medidas e acOes a serem realizadas pelo poder püblico para a efetiva

implantação dos instrurnentos das polIticas nacional e estadual de recursos

hidricos, corn especial atencão para o apoio e o fortalecimento dos comitës

de bacias hidrográficas.

Ciclo de debates Revitalização e Transposiçao do Rio São Francisco:

evento promovido em parceria corn a Comissão Interestadual Parlamentar

de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do

Rio São Francisco - Cipe São Francisco -, teve como objetivo discutir o

Projeto São Francisco.

?UO3

Audiência publica para debater a situaçao da Companhia de Navega-

cão do São Francisco (Franave)

Ciclo de debates Transposiçao do São Francisco: o evento reuniu autori-

dades e ambientalistas de Minas Gerais e de outros estados da Bacia do São

Francisco e teve por objetivo discutir o projeto de integração de bacias e a rea-

lidade ambiental do rio. corn seus impactos socials, econOmicos e ambientais.

Audiência püblica sobre o Programa de Revitalização da Bacia do Rio

São Francisco

Ciclo de debates Em Defesa do Rio São Francisco: o evento teve como
objetivos discutir o projeto do governo federal de integração de bacias; a

realidade ambiental do Rio São Francisco e Os impactos sociais, econOmicos
e ambientais de sua eventual transposicão; e a participacao dos cornitês de

bacias hidrográficas no processo de revitalizacao. Entre Os desdobramentos

do evento, destaca-se a criacao da Frente Parlamentar Mineira em Defesa

do Rio São Francisco e a elaboração da Carta de Minas, que elege como

prioridade a revitalizacao da Bacia do São Francisco e a discussão do proje-

to corn a sociedade, inclusive em seu aspecto técnico.

Lei dos Rios de Preservação Permanente - Lei 15.082, de 27 de abril de
2004: representando uma inovacao na legislação do Pals, essa lei considera
rios de preservacão permanente os cursos de água ou seus trechos corn ca-
racteristicas excepcionais de beleza ou dotados de valor ecolOgico, histórico
ou turIstico, em arnbientes silvestres naturals ou pouco alterados. E o caso
do Rio Grande, no trecho entre o lago da Hidrelétrica de Camargos e suas
nascentes, corn Aguas de fluxo rápido, marcado por inUmeras cachoeiras de
extraordinária beleza cénica. Assim, além das cabeceiras desse rio e seus
afluentes, a lei define como de preservacao permanente: o Rio CipO e seus
tributários, o Rio São Francisco, no trecho a jusante da barragem hidrelétrica
de Trés Marias ate o ponto logo a jusante da cachoeira de Pirapora, os Rios
Pandeiros e Peruagu, e o Rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre
a nascente e a confluéncia corn o Rio Tabatinga. Nesses rios, a lei proIbe a
modificacao do leito e das margens (exceto a intervenção de utilidade pUbli-

ca e interesse social), o revolvimento de sedirnentos para a Iavra de recursos
minerais e o exercicio de atividade que ameace extinguir espécie da fauna
aquática ou que possa colocar em risco o equilibrio dos ecossistemas.

Seminário Legislativo Saneamento Ambiental - Demandas e Interven-
cOes Necessárias: realizado pela ALMG em parceria corn cerca de 40 insti-

tuicoes governamentais e não governarnentais, o evento teve como objetivo



principal debater, em variadas regiöes do Estado, a situacão do saneamento

ambiental em Minas Gerais, com ênfase nos impactos na saüde püblica e no

meio ambiente; na gestão dos recursos hIdricos superficiais e subterrâneos;

nas açöes de cidadania e educação sanitária; nos mecanismos de financia-

mento; na legislação e nas politicas püblicas voltadas para o setor. Das 56

propostas priorizadas, destacam-se aquelas que serviram de subsIdios para a

Proposta de Emenda a Constituicao n° 24, de 2003, que deu origem a Emenda

a Constituicão n° 67, de 2004, que dispOe sobre o Fundo para a Revitalizacao

Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do São Francisco.

Fundo de Revitalizaçao da Bacia do São Francisco - Emenda a Cons-
tituiçao 67, de 2004: essa emenda a Constituiçao consistiu no acréscimo

ao Ato das DisposiçOes Constitucionais TransitOrias da Constituicao do Es-

tado do art. 126, que prevë a criação de fundo corn o objetivo de viabilizar

açOes destinadas a recuperacão, a preservacao e a conservacão ambiental

da Bacia do Rio São Francisco. 0 objetivo é criar uma fonte de recursos fi-

nanceiros para viabilizar açöes em defesa do Rio da Unidade Nacional e das

terras banhadas por ele. A emenda, que entrou em vigor em 17 de dezem-

bro de 2004, data de sua publicação, veio em resposta a uma demanda da

sociedade apresentada em audiências péblicas e também nos Seminários

Legislativos Aguas de Minas I e II e Seminário Legislativo Saneamento Am-

biental - Demandas e lntervençOes Necessárias (2004).

?005

Ciclo de debates Transposiçao do Rio São Francisco: promovido em

parceria com o jornal 0 Tempo e o Projeto Manuelzão, teve como objetivo

discutir o projeto de integração da Bacia do Rio São Francisco com bacias

hidrográficas no Nordeste Setentrional do Brasil, diante da concessão do

licenciamento ambienta! prévio.

Lei do Filidro - Fundo de Recuperaçao, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Lei

15.910, de 21 de dezembro de 2005: essa lei promoveu modificaçOes na

estrutura do Fhidro e revogou a Lei 13.194, que o criou. 0 Fhidro objetiva

dar suporte financeiro a programas, projetos e atividades voltados para

a melhoria ambiental das bacias hidrográficas do Estado. Seus recursos

podem ser utilizados para financiar o funcionamento de comitês de bacia

e agéncias de ãguas, para projetos de conservacão ambiental de bacias

hidrográficas, entre outros fins. Os recursos excedentes podem ser utili-

zados para regularização fundiária de unidades de conservacão. Na forma

vigente atual, o Fhidro dispöe de recursos reembolsáveis (30%), para fi-

nanciamento das entidades civis, inclusive pessoas fisicas, e de recursos

não reembolsáveis (70%), para financiar atividades de entidades de direito

péblico, estaduais ou municipais. Do total, 50% provëm da cota destinada

ao Estado a titulo de compensação financeira por areas inundadas por

reservatOrios para a geração de energia elétrica; 7,5% dos recursos anu-

ais são destinados para custeio de estruturação fisica e operacional dos

comitês de bacias hidrográficas.

oo'i

VI FOrum das Aguas - Para o Desenvolvimento Sustentãvel de Minas
Gerais: realizado em parceira com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável e a sociedade civil, teve como tema central

o enfrentamento da escassez das águas e contribuiu para a elaboração do

Fundo de Recuperacao, Protecão e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro).

Ciclo de debates Rio São Francisco e o Desenvolvimento do Semiárido

Brasileiro: representou um reforco institucional do apoio da ALMG ao proje-

to de revitalizagão do Rio São Francisco.

Ciclo de debates As Novas Diretrizes do Saneamento Básico: o evento

gerou contribuiçOes para discussão do Projeto de Lei 3,374, de 2006, que



cria subsidiárias da Copasa. ApOs a evento, o projeto recebeu 13 emendas

de Plenário, que a aperfeiçoararn e derarn origem ao texto final aprovado

pela ALMG e transformado na Lei 16.698, de 17 de abril de 2007.

Lei 16.698, de 17 de abril de 2007: essa lei autoriza a Copasa a criar em-

presa subsidiária integral corn a atribuicão de planejar, projetar, executar,

arnpiiar, rernodelar e expiorar serviços pübiicos de abastecimento de água

e de esgotarnento sanitário e outros serviços da area do sanearnento bási-

co, nos municipios em que a Copasa nao atue, em localidades da região de

pianejarnento Norte de Minas e das Bacias Hidrográficas dos Rios Jequiti-

nhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhérn e Jucurucu. Para atender

a tais pressupostos, o governo de Minas criou a Copanor, que busca atender

as regiöes Norte e Nordeste do Estado corn os servicos de abastecimento

de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários e construcao de

rnOdulos sanitários e de servicos domésticos em todas as casas desprovi-

das dessas instalacOes. A empresa busca atender, atualmente, rnais de 450

iocaiidades de 92 municIpios das Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitinho-

nha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucurucu.

Projeto Estruturador Meta 2010: meta apresentada no Piano Plurianual

de Ação Governamental—PPAG 2004/2007, tinha como principals indica-

dores restaurar a possibihdade de navegar, pescar e nadar, em 2010, no

ponto rnais poluido da Bacia do Rio das Veihas, na Região Metropohtana de

Belo Horizonte.

UU8

Debate publico Bolsa Verde - Instrumento EconOmico de Gestão Am-

biental: discussão sobre a Boisa Verde, urn programa de catalogação,

identificaçao e preservacao de nascentes de água no Estado. Por meio do

programa, a produtor rural que preserva as nascentes de sua propriedade

recebe incentivo financeiro.

Lei do Bolsa Verde (Pagamento por serviços ambientais) - Lei 17.727,
de 13 de agosto de 2008: essa lei concede incentivo financeiro na forma

de pagamentos aos produtores rurais por serviços ambientais relacionados

a proteçao de areas de recarga hidrica e de areas necessárias a protecão da

biodiversidade, corn prioridade para as agricultores farnihares e pequenos

produtores. A prioridade foi estendida a propriedades inseridas em unida-

des de conservacao sujeitas a desapropriacão, bern corno a propriedades

que protejam areas sensiveis nos aspectos hIdricos e arnbientais. 0 Bolsa

Verde tern coma fontes financeiras principals 10% do orcamento anual do

Fhidro e 50% do valor arrecadado corn a cobranca de multa administrativa

por infracöes a lei florestal mineira. Nos anos de 2010 e de 2011, as ins-

cricöes aprovadas para a programa, para a modalidade de rnanutencao da

cobertura vegetal nativa, totalizararn, respectivarnente, 1.051 propostas (R$

7.202.497,50 de benefIcios par ano, para 36.01 2,4875 hectares de cober-

tura vegetal nativa) e 1.952 propostas (R$ 12.51 2.896,00, para 62.564,48

hectares de cobertura vegetal nativa). Não houve novas editais para inscri-

ção no programa em anos pasteriares.

Nq
PolItica Estadual de Estimulo a Construção de Barragens para o Desen-
volvimento EconOmico do Norte e do Nordeste de Minas Gerais - Lei
18.404, de 28 de setembro de 2009: essa lei cria urna palItica de estIrnulo

A canstrucãa de barragens para a desenvolvimenta econOrnica do Norte e do

Nordeste de Minas, corn a abjetivo de combater as efeitos da seca, meihorar

a oferta e a distribuiçaa de água no semiárido mineiro, otirnizar e integrar

as iniciativas püblicas e privadas de gerenciamenta dos recursos hidricos

e promover a desenvolvimento ecanärnico e social das referidas regiães.

As barragens são impartantes para acurnular e conservar as aguas plu-

vials, que, nas regiães semiãridas, se cancentrarn em urn curto periodo do

ano. Devida a degradação arnbiental, as aguas de chuva fluem rapidamente

para as cursos-d'água, dirninuindo seu tempo de cantata cam as solos e,

consequenternente, a infiltração e a recarga das aguas subterrãneas. Aa



retë-Ias, as barragens facilitam a infiltração e permitem a recuperação de

nascentes, ao mesmo tempo que regularizam os cursos-d'água. 15

Lei do Hictroex: cria a Fundacao Centro Internacional de Educacao, Capacita-

cão e Pesquisa Aplicada em Aguas - Lei 18.505, de 4 de novembro de 2009.

A Fundação Centro Internacional de Educacao, Capacitaçao e Pesquisa Apli-

cada em Aguas (Hidroex) já existia como Centro de Pesquisa, Capacitacão e

Educação em Aguas (Hidroex), criado pelo Decreto 44.91 9, de 2008, como

unidade suplementar da Reitoria da Universidade Estadual de Minas Gerais

(Uemg). A Lei 18.505, de 2009, veio conferir a ela autonomia administrativa e

financeira, requisito necessário para seu reconhecimento como Centro Cate-

goria II, que o governo de Minas Gerais vem pleiteando no Programa Hid rolO-

gico Internacional da Unesco. Com a arnpliacao de sua autonomia, a Hidroex

poderá desenvolver atividades em conjunto com instituiçöes püblicas ou pri-

vadas, nacionais e internacionais, representando a constituicão de uma ampla

rede de excelëncia no estudo e na capacitacão de profissionais para atuar na

gestão das águas, em consonância com o piano aprovado pela Unesco.

?OII

Projeto EstratOgico Cidadania Ribeirinha: o projeto tem como objetivo

contribuir para a revitalizacao do Rio São Francisco, para a meihoria das

condiçOes de vida das popuiaçaes ribeirinhas e para a vaiorizacao da iden-

tidade sociocultural são-franciscana, buscando implementar projetos de

qualificação profissional voltados para as atividades econOmicas compro-

metidas com o desenvolvimento sustentável e com a revitalizacao da bacia.

iI1

Comissão Extraordinária das Aguas 2013-2014: a comissão produziu urn re-

IatOrio corn 26 recomendacoes sobre ternas relacionados aos recursos hIdricos.

Comissão Extraordinária clas Aguas 2015-2016: atendendo a recomen-
dacao da Cornissão das Aguas do biOnio 2013-2014, a Mesa daAssembleia

criou a Comissão Extraordinária das Aguas do biënio 2015-2016, cuja fi-

nalidade, entre outras, é propor a atuaiizacao dos instrumentos legais que

tratam dos recursos hIdricos.

Seminário Legislativo Aguas de Minas III: Os Desafios da Crise HIdrica
e a Construcao da Sustentabilidade: o evento tern como objetivos avaliar a

implernentacao das leis nacionaf e estadual das águas, coiher sugestOes para

aprimorar as poilticas püblicas nessa area e estimular a educacao ambiental. Ao

todo foram nove encontros regionais realizados em todas as regiOes de Minas.

hofts nP\a iin dcnrda

Os encontros regionais realizados de junho a agosto revelaram que os co-

mites de bacias hidrográficas, a sociedade civil orgarlizada e a populacao

de Minas anseiam pela adocao de medidas que buscam a revitalizacao dos

cursos-d'água, a recuperaçao das areas degradadas, a amphacao das redes

de saneamento bAsico, a revisão de processos de licenciarnento ambiental,

sobretudo aqueles relativos a mineracão. Essas reivindicacoes, entre outras,

pautaram as propostas elaboradas na etapa de interiorização do evento.

As dernandas serão anahsadas e submetidas a votacao na plenária final do

serninário com as 36 proposiçães formuladas pelas comissOes técnicas inte-

rinstitucionais (CT1s), que antecipararn a reahzaçao das reuniães no interior.

Todas as propostas foram construldas conforme as temáticas do seminário: a

crise hidrica; a gestão dos recursos hidricos; a atividade minerãria, indüstria

e energia; agricuitura; fomento, custeio, receitas e destinacão; e saneamento.

Sediaram os encontros as cidades de Montes Claros, DivinOpohs, Governador

Valadares, Ubá, Poços de Caidas, Belo Horizonte, Paracatu e Uberiândia.



Montes Claros - foram discutidos, em especial, Os problemas relacionados

as Bacias Hidrográficas dos Rios Verde Grande e Jequital-Pacul. 0 docu-

mento final do encontro apresenta 20 novas propostas. Uma delas solicita o

firn das atividades minerárias a céu aberto devido ao significativo consurno

de água. Também foram solicitadas a criaçao de urn sisterna estadual de

cadastramento, protecao e rnonitoramento das nascentes e a reativacão do

Nücleo de Pesquisa de Tecnologia de Gestão e Convivência corn a Seca do

Semiárido Mineiro, corn a criação de linhas de fomento.

DivinOpolis - nesse encontro, a Bacia do Alto São Francisco, a revisão dos

procedimentos de licenciamento para implantar estacoes de tratamento de

esgoto, a isençao fiscal como estimulo aos sisternas de energia lirnpa e o

fortalecimento dos cornitês de bacias hidrográficas a fim de promover, nos

municIpios, projetos de preservacão e revitalizacão dos cursos-d'água são

algumas das 16 propostas apresentadas.

Governador Valadares - foram debatidas as demandas da Bacia do Rio

Doce. Também constam no documento final 16 novas propostas, que bus-

cam, entre outras medidas, a criagão de dotação orcamentaria especifica

para o desenvolvimento de açOes que possam reduzir o desmatarnento e

recuperar areas degradadas corn espécies nativas e a exigëncia de autori-

zaçöes especiais para novos contratos de plantio de eucalipto. Obrigar os

empreendedores de barragens hidroelétricas a garantir condiçöes de infra-

estrutura econOmica e social para todos os atingidos pelas obras tambérn

está no rol de proposicOes.

Ubé - a proibiçao da construcao de novos minerodutos no Estado é urna das

21 propostas consolidadas durante esse encontro regional. Além de reduzir os

irnpactos causados pela atividade minerâria, o docurnento traz tambérn corno

prioridade a exigéncia de que a Copasa faça manutencao regular da rede de

distribuiçao de água potãvel, a firn de evitar o desperdicio de 40% desses

recursos, e o estabelecimento de monitorarnento das outorgas já concedidas

Pocos de Caldas - nesse rnunicipio, os participantes do evento elaborararn

docurnento corn 16 propostas. Para eles, são itens prioritários a garantia de re-

cursos para a universalizaçao do sanearnento básico; a integração da conces-

são de licencas arnbientais e de outorgas no ârnbito dos Orgãos licenciadores

e o encarninharnento das autorizacoes de grande porte a análise dos cornitOs;

o repasse de 50% da Contribuição Financeira por Exploraçao Mineréria (Cfern)

para fundo de recuperacão arnbiental de bacias hidrogréficas; a universaliza-

ção e a integralização do saneamento, corno politica de cornpensação, e o fo-

mento, por rneio de lei, de financiarnento de práticas da agricultura de precisao

e das tecnologias sociais de convivëncia corn a seca.

Belo Horizonte - os desafios relativos aos Rios das Velhas e Paraopeba re-

ceberarn destaque nesse encontro regional, cujo docurnento contabiliza 20

novas propostas. Entre elas, destaca-se proposicão que pretende assegurar

a preservação integral dos aquiferos da Serra do Gandarela, acrescentando a

area do Parque Nacional de mesrno nome todas as areas de recarga e as cabe-

ceiras das Bacias do Ribeirão da Prata e dos Rios São João e Conceição. Foram

ainda propostas a definiçao de dotacão orcarnentária para desenvolvirnento

de açöes de reduçao do desmatarnento, recuperaçao de areas degradadas e

conservação de areas naturais e a criação de cérnara ternática ou conselho

consultivo para propor rnodelo de transposição de rninério sem uso de agua.

AracuaI - a regularnentação do plantio de eucalipto, corn estabelecirnento

de lirnite de 250 metros de distância dos cOrregos e nascentes; a revisão

tarifaria das concessionárias de distribuiçao de agua, corn o objetivo de

penalizar aquelas que apresentarn ineficiëncias operacionais e adrninistra-

tivas e prevenir eventuais falhas e desperdicios por parte das ernpresas;

a obrigatoriedade, por rneio do lei estadual, do cercarnento de nascentes

pelos rnunicipios e a revogação do decreto quo declara a utilidade pUblica

de terras para a irnplementaçao do mineroduto no Vale do Jequitinhonha

cornpöern a lista das 36 novas propostas elaboradas ao longo do encontro.

para controle da vazão dos rios da Bacia do Paraiba do Sul, visando a seguran- 	 Paracatu - foram apresentadas 17 proposiçOes. A recuperaçao de estradas
ça hidrica e ao desenvolvirnento econOrnico sustentável da região. 	 rurais, a construçao do barragens nas cabeceiras dos rios e o cercarnento



de nascentes são algumas das propostas priorizadas pela região. Os parti-

cipantes desse encontro também solicitaram a proibição de instalacao de

mais minerodutos no Estado. Destaque ainda para a sugestão que prevé o

estabelecimento de mecanismos, no processo de concessão de outorgas,

para que os projetos que contemplem a agricultura familiar e a produção

sustentável de alimentos tenham preferéncia.

Uberlândia - (iltimo encontro regional realizado, em que foi formulado do-

cumento corn 19 novas propostas, entre as quais a criação de lei que tome

obrigatOrio, tanto para edificaçöes residenciais quanto industriais, urn pro-

jeto para a instalacao de urn sisterna de calhas, cisternas e manilhas, corn

brita e areia, para possibilitar a infiltracão da água no solo, visando a recarga

da água subterrânea.
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