
yjçf.CE 3O
	

4 NA	
5L)

/ (1

4	(1

(

-7»
CIPE-RIO DOCE
Boletim da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce

2 £.taaM

N° 1 - novembro/1999

CIPE-Rio Doce discute gestão das águas
ao lá '.	Assessora do

Ministério do Meio
Ambiente, Maria

Manuela, na
qmeira reunião da
) CIPE-Rio Doce

Outorga
Maria Manuela afirmou que o
PL 1.616/99 deixo bem claro
a necessidade da outorga
poro exploração hidrelétrica
pelos órgãos de gestão de
recursos hídricos estaduais e
federais. Hoje é necessário
apenas a concessão dada pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), para uso da
energia, ou pelas prefeituras,
para saneamento.

"O Brasil não está atrasado na re-
gulamentação e criação de instrumen-
tos da política de recursos hídricos",
afirmou a assessora do Ministério do
Meio Ambiente, Maria Manuela
Martins Alves Moreira, na primeira
sessão de reuniões da CIPE-Rio Doce,
no dia 14 de outubro. Segundo ela, a
prioridade é estimular a articulação e
a descentralização, o que é mais difí-
cil que simplesmente impor decisões.

Maria Manuela ressaltou que a Lei
9.433, de1997, que trata da política na-
cional de recursos hídricos, foi um salto
na batalha por mais respeito com o uso
da água no país, mas que o trabalho vem
desde 1989, quando o Ministério das
Minas e Energia começou a se articular
para criar comitês de bacias.

Há também, segundo a assessora, o

Projeto de Lei 1.616, em tramitação no
Congresso Nacional, o qual trata do
gerenciamento nacional dos recursos
hídricos, da outorga, da relação do setor
energético com o hídrico e da cobrança
pelo uso da água. E importante dizer,
ainda, que a maioria dos Estados já tem
legislação sobre recursos hídricos e está
regulamentando os instrumentos de
outorga.

Participaram da reunião o secretá-
rio da CIPE-Rio Doce, deputado Ivo José
(PT/MG), os deputados Mauro Lobo
(PSDB/MG), Eval Galazzi (PPS/ES) -
relator da Cipe-Rio Doce, Eduardo
Daladier (PDT/MG), Gilson Amaro
(PFL/ES), Nonô Lube (PIB/ES), Ermano
Batista (PSDB/MG), José Henrique
(PMDB/MG), Olinto Godinho (VT'B/MG)
e Maria José Haueisen (PT/MG).

- í'rogramação da
CIPE-Rio Doce
Próxima reunião: dia 2
de dezembro, na
Assembléia Legislativa do
Estado do Espírito Santo.
Tema: oportunidades de
investimentos e obtenção de
recursos para a melhoria do
meio ambiente e da
qualidade de vida na Bacia
do Rio Doce. Será discutida
a viabilização de obtenção
de recursos federais,
estaduais e externos.
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A CIPE-Rio Doce desenvolverá,
com apoio financeiro da Unesco,
um projeto de educação ambiental
para a Bacia. Em visita à sede da
entidade, em Paris, flOS dias 23 e
24 de setembro, os deputados mi-
neiros Ivo José (PT), José Henrique
(PMDB) e Mauro Lobo (PSDB) re-
ceberam do especialista em educa-
ção ambiental da Unesco, Mano
Bertero, resposta positiva em re-
lação ao projeto, que já está sendo

Além da Unesco, os deputados
visitaram os organismos de bacias
hidrográficas da Espanha (Confe-
deração Hidrográfica do Rio Júcar)
e da França (Agência das Aguas do
Sena-Normandia e Comitê da Ba-
cia Ili-drográfica do Loire-Bretagne),
entre os dias 13 e 23 de setembro, a
convite do Consórcio Piracicaba-

L.-io 'iso
Confederação Hidrográfico ciu

Rio iúcar

elaborado pelo Escritório da Bacia
do Rio Doce.

A conscientização é o primeiro
passo da CIPE na tentativa de pre-
servar o que ainda não foi des-
truído. Ao ensinar crianças a utili-
zar a água de forma racional, instruir
comunidades urbanas sobre coleta e
destino do lixo e mostrar aos pro-
dutores rurais novos caminhos para
o manejo do solo, boa parte da tarefa
da CIPE estará cumprida.

Capivari. Também integraram o gru-
po brasileiro o consultor da Assem-
bléia Pedro Lucca e o coordenador
do Escritório da Bacia do Rio Doce,
Marco Antônio Fernandez.

A delegação brasileira presen-
ciou, ainda, uma sessão do Tribu-
nal das Águas de Valência. Trata-
se de uma instituição que se reúne
• •_ no mesmo local, há mais de

- mil anos, sempre ao meio-dia
das quintas-feiras, para jul-
gar questões relativas ao uso

- das águas. O Tribunal não tem
apenas papel folclórico, mas
também poder jurisdi-cional,
reconhecido pela Constituição
Espanhola As decisões são
rapadas e as penalidades in-
cluem multas, reparação dos
danos causados e indenização
dos prejuízos.
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CIPE-Rio Doce une Minas
e Espírito Santo

• promover encontros e visitas
cnicas

• apoiar a educação ambiental.

SÃO PAULO

Mapa de localização da Bacia do Rio Doce

O Vale do Rio Doce sempre este-
ve presente no cenário político, eco-
nômico, sociocultural e ecológico do
País. Mas não havia, até então, uma
política de desenvolvimento integra-
do e de conservação de seus recur-
sos naturais, necessária a uma bacia
hidrográfica de tal importância.

Nesse contexto, as Assembléias
Legislativas de Minas Gerais e do
Espírito Santo, conscientes do pa-
pel político de induzir a reversão
do processo negativo no manejo

A Bacia do Rio Doce situa-se na
Região Sudeste do Brasil, nos Esta-
dos de Minas Gerais e do Espírito
Santo. Sua área é de 83.400km 2, sen-
do 86% em MC e 14% no ES. A re-
gião abrange um total de 222 muni-
cípios, sendo 195 em MG e 27 no ES.

As nascentes do Rio Doce situ-
am-se no Estado de Minas Gerais,
nas Serras da Mantiqueira e do
Espinhaço, e suas águas percorrem
cerca de 853km até Regência, no Es-
pírito Santo, antes de chegarem ao
Oceano Atlântico. Seus principais

MINAS GERAIS

dos recursos naturais da Bacia do
Rio Doce, criaram a Comissão In-
terestadual Parlamentar de Estu-
dos para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce, a CIPE-Rio Doce.
Integram a Comissão deputados
estaduais dos dois Estados, com
a finalidade de congregar esfor-
ços políticos e técnicos voltados
para a recuperação ecológica, eco-
nômica e sociocultural do Vale do
Rio Doce.

afluentes são os Rios do Carmo,
Piracicaba, Santo Antônio, Corrente
Grande, São José, Pancas, Casca,
Matipó, Caratinga /Cuieté, Manhua-
çu, Guandu e Santa Joana.

A população da área da Bacia está
estimada em aproximadamente 3,5
milhões de habitantes, com uma con-
centração urbana de 70%, sendo ge-
neralizado o êxodo rural na região.
No processo de ocupação econômi-
ca, a extração vegetal teve papel
importante, assim como a mineral.

As principais atividades econô-
micas ao longo da Bacia são:

agropecuária (reflo-
restamento, culturas

M.	 de café e cacau),
• 1t r '	suinocultura, criação

de gado, agroindús-
tria (açúcar e álcool),

•	mineração (ferro,
.4	.,. ouro, bauxita, man-

ganês e pedras preci-
osas), indústria (si-
derurgia, laticínios,
celulose e turismo) e
geração de energia.

Os mesmos fato-
res sociais e econômi-
cos de desenvolvi-
mento são responsá-
'eis pelo alto grau de

utilização das águas
e pelo elevado po-
tencial poluidor. Prá-
ticas desordenadas
de exploração do
solo e da cobertura
v getal proporciona-
ram grande impacto
ambiental na Bacia.

A CIPE-Rio Doce
pretende:
• articular esforços para a

implantação de comitês e
agências de bacia

• conhecer os problemas da
Bacia, paro propor soluções;

• ajudar na captação de recursos
a serem investidos na
recuperação ambiental;

• elaborar legislação específico
nos dois Estados;

Bacia do Rio Doce abrange 222 municípios



4

O presidente do CIPE,
deputado Mderon
Adouto, e o relato,
deputado Evol Ga!oti
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Instalação da CIPE
A CEPE-Rio Doce foi oficiali-

zada em reunião realizada nos
Municípios de Aimorés (M(',) e
Baixo Guandu (ES), no dia 13 de
agosto. Durante a reunião, o pre-
sidente da Assembléia de Minas,
deputado Anderson Adauto
(PMDB), ressaltou a importância
do Rio Doce para os Esta-
dos de Minas Gerais e do
Espírito Santo e disse já
não ser mais possível su-
cumbir aos interesses es-
trangeiros. "Quem tiver
água terá o controle da
vida", disse. O presidente
da Assembléia do Espírito
Santo, Deputado Josc
Carlos Gratz (PFL), vice-
presidente da Cil'E, tam-
bém participou da reunio.

Foi aprovado ainda, no
dia 13 de agosto, o regimen-
to interno que estabelece as
normas de organização e

funcionamento da CIPE-Rio Doce.
De acordo com o regimento

interno, a CIPE-Rio Doce tem o
objetivo de "congregar os esfor-
ços políticos e técnicos indispen-
sáveis à recuperação, à preserva-
ção e ao desenvolvimento da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Doce".

Primeiro passo
Em visita à Assembléia de
Minas no dia 10 de junho,
os deputados capixabas Eval
Golazi (PPS), Gilson Amora
(PFL), Luiz Pereira (PFL),
Camilo Araújo (PSDB) e
Noriô Lube (PTB)
propuseram a união de
esforços entre os dois
Estados para o recuperação
do Bacia do Rio Doce. Aceita
o idéia pelos parlamentares
mineiros, deu-se início,
então, o articulação paro a
criação do CIPE-Rio Doce.

Eleição da Mesa

O presdente do CIPE,
deputado Anderson Adouto (PMDB/MG), acompanhado dos
deputados Mouro Lobo (PSDB/MG), José Henrique (PMDB/

MG) e Iva José, (PT/MG), no reunião da instalação do
Com,ssão em Aimorés

A Mesa Diretora da CIPE-Rio Doce
foi eleita por aclamação no dia 26 de
agosto, na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Integram a
Mesa, como presidente, o deputado
Anderson Adauto (PMDB/MG), pre-
sidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, e como vice-
presidente, o deputado José Carlos
Gratz (PFL/ES), presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Espíri-
to Santo. Para 1°-secretário foi eleito
o deputado Ivo José (PT/M(;) e para
2"-secretário, o deputado Luiz Perei-
ra (FEL/ES). Para relator da Comis-
são foi escolhido o deputado Eval
Galazi (PPS/ES).
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