
CORREIOS
Mala Direta Postal
7380326602 DRtMG

Assembléia Leg&ava
de Minas Gerais

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

"A Comissão tem funcionado
como importante espaço

democrático de debates das
questões ambientais,

contribuindo na implantação
de um modelo de

desenvolvimento econômico,
social e ambiental sustentável,

pela ação participativa, para
Minas Gerais."

Lcia nesta edição

Os males da mineração em Minas

A defesa das nossas águas

Os riscos das barragens de hidrelétricas
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Defesa da
água em
primeiro lugar

A questão da água, sob diversos ângulos,
dominou os debates e ações do deputados da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, ao longo do ano. A criação de
comitês de proteção de bacias hidrográficas

as do Mucuri e do
Jequitinhonha, por exemplo, foi idéia que
nasceu ali cjá começa a fruii ficar. A defesa
de bacias ameaçadas. como a da Pampulha, e
do riquíssimo palrimônio das águas minerais
de Minas também esteve presente no
trabalho da Comissão, cm reuniões e
audiências públicas.

Os danos ao meio ambiente causados
pela mineração em diversas regiões do
Estado foram objeto permanente da
preocupação dos deputados, que convocaram
empresas como a Companhia Vale do Rio
Doce e a Soeiconi a prestarem contas a
respeito de denúncias lhrmuladas pela
população, e lucram visitas para verificar in
loco algumas situações.

Os deputados ainda saudaram os 500
anos de descoberta do Rio São Francisco,
com a criação de medalha e debate sobre o
projeto de sua transposição, e acenaram para
o futuro, apresentando projetos como o de
incentivo à produção de alimentos orgânicoS
e a criação do selo de qualidade arnhiental.
Por iniciativa dos parlamentares, o pcqui,
fruta tradicional do cerrado mineiro, passou a
ter um programa estadual de proteção e
incentivo à sua produção.

Ao longo do ano, a Coinissâo
realizou 31 reuniões ordinárias e especiais,

dez extraordinárias e outras seis cm regiões
do interior de Minas, além de sete visitas.

Entre convidados e depoentes,
compareceram às diversas reuniões, a

convite ou por convocação dos
deputados, 169 pessoas.
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Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade
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O trabalho das Comissões é essencial ao

bom funcionamento do processo legislativo
e fundamental para a participação da

sociedade nesse processo, embora nem

sempre visível para o grande público.
Particularmente cm 2001, o trabalho dos

deputados nas comissões teve repercussão

decisiva cm alguns aspectos da vida

mineira, bastando citar como exemplos as

medidas saneadoras que resultaram da CPI

do Narcotráfico, ou a vitória dos pequenos
produtores de leite, na esteira dos debates

realizados pela CPI do Preço do Leite.
No balanço numérico do ano. as

comissões registram a realização de 545

reuniões ordinárias e especiais. 201

extraordinárias e outras 51 no interior do

Estado, o que dá a média de mais de três

reuniões por dia útil. As comissões

realizaram, ainda, 47 visitas e receberam

perto de cinco mil convidados ou depoentes.

As comissões parlamentares se dividem

cm Perinanentes e Temporárias. As
Permanentes são temáticas e têm

luncionamento regular; as Temporárias são

as seguintes: de Inquérito (CPIs), formadas

para investigar e apurar denúncia específica-.

Especiais, que também examinam temas

cspccííica.s, embora sem o mesmo poder da

CPI: e as de caráter processual. formadas,

por exemplo, para emitir pareceres sobre as

Propostas de Emendas Constitucionais

(PEC.,,) ou sobre os Vetos e Indicações do

Executivo.
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Oí id nIL' com o dique
da Mineradora Rio
Verde forani
dis iiidus por
especialistas e
lideranças da re'lJ(,
por iniciativa da
comissão

Acidente com mineradora
Comissão a Macacos

1
U trágico acidente ocorrido em São Sebastião das Aguas Claras (Macacos),

município de Nova Lima, em 22 de junho, foi tema de audiência pública
rcali,ada pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Foram

debatidas as causas e as
conseqüências do rompimento do

7 '	 ..	dique de contenção de rejeitos de
minério de ferro da Mineração Rio

.... Verde. Uma comissão de deputados
visitou a área atingida pelo
rompimento e ouviu funcionários da

(	
mincradora, cm busca de informações

'c	 precisas sohrc o acidcnic,

r'

_

CVRD é cobrada e presta contas
A Companhia Vale do Rio Doce, maior mincradora do mundo. Ibi

convocada a participar de audiência pública na Assembléia, no dia 2 de outubro.
para apresentar um balanço das ações desenvolvidas para atender às
condicionantes ambientais necessárias à manutenção de suas atividades em
Itabira. A audiência foi realiiada a requerimento do deputado I.uii. Menezes e
contou com a presença do então Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Paulino Cícero.

O representante da CVRD. João Bosco Dutra Ferreira, garantiu que. cm um
ano e três meses, a empresa já havia cumprido 19 das 52 condicionantes impostas
pelo acordo firmado com o Ministério Público e a Prefeitura. cm 2000. relativas a
inventário da fauna e da hora do município, reabilitação de áreas ligadas à
mineração. monitoranierno da qualidade do aL obras na comunidade e programa de
educação ambiental. "Isso pode ser considerado um avanço", afirmou.

O deputado Luiz Menezes, por sua vez- disse que os resultados da
"mineração malcontrolada" comprometeram os recursos hídricos e o ardo
município, além da saúde da população itabirana e admitiu que o cumprimento
das condicionantes da Licença de Operação Corretiva seria "um avanço
inestimável". "Acredito que o cumprimento das condicionantes poderá melhorar
em muito a qualidade de vida de liabira", afirmou.

O secretário Paulino Cícero ressaltou que. pela primeira vez, desde 1942, a
Vale tem licenciadas todas as suas atividades dentro do Estado. A promotora de
Justiça Curadora do Meio Ambiente, Sumaia Chamon Junqueira Morais,
entretanto, classificou —de triste fenômeno da paisagem itabirana" a herança
deixada pela empresa ao município, nestes quase 60 anos de atividades. Ela
disse também que "o cumprimento das condicionantes tem sido lento e muitas
vezes insatisfatório à população".
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Extração de zinco em Vazante
está sendo investigada

A Comissão realizou visita e audiência pública
no município de Vazante, para vcri ficar os danos
ocasionados pela extração de minério de zinco na
região e evidenciados por rebaixamento dos níveis
d'água subterrâneos, aparecimento de crateras na
superfície do solo, assoreamento da rede de
drenagem e contaminação das águas por metais
pesados, conforme denúncias veiculadas na
imprensa. O requerimento para a visita foi
apresentado pelo deputado José Milton, presidente
da Comissão.

Serra da Piedade:
patrimônio ameaçado

Ii	t elar
e Maria José IIauL'ÍM'n

inspecionaram as
tiiulaçre da C..E5f em

tdanie

A5 denúncias que envolvem a exploração mineral na Serra da Piedade,
em Cacté, fizeram com que a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais optasse por um minucioso trabalho de investigação na região. A
empresa em xeque é a Bnimafcr Mineradora, que estaria explorando
indevidamente a área, que é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais. A Promotoria de Justiça da cidade
moveu Ação Civil Pública contra a Brumafcr, acusada pelos moradores de
prejudicar o lençol freático. Em 6 de novembro. a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais realizou audiência pública na Assembléia e, em
29 do mesmo mês, visitou as áreas da Serra da Piedade envolvidas na
exploração de minério e a sede da empresa acusada. O deputado Miguel
Martini e a deputada Maria José Haucisen foram acompanhados por
vereadores e membros das secretarias de Meio Ambiente de Sabará e de Cacté.

Os impactos em Lagoa Santa
Integrantes da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais visitaram, em abril, o município
de Lagoa Santa, para avaliar os efeitos da mineração
na região, principalmente em relação às atividades
realizadas pela empresa Soeicom, produtora de
cimento, alvo de denúncias de moradores.

Durante a visita, os deputados obtiveram
esclarecimentos sobre a possível ampliação da
licença de operação da empresa, hipótese rechaçada
por diversos ambientalistas, sob a justificativa de que
as atividades da empresa provocam danos
irreparáveis ao lençol freático da região e,
conseqüentemente, à lagoa. Em visou a La'

Sania, os deputados
ouviram explicações

sobre os impactos da
mineração na região

O consultor jurídico da Soeicom, Willian Freire. argumentou que o
licenciamento é legal e que a empresa cumpre todas as suas condicionantes. Ele
garantiu que a Soeicom não ampliará a Mina Lapa Vermelha até que sejam
concluídas as análises relativas ao impacto ambiental provocado.



- —,'
w	- - ;	...j :

d

missões
Mo An,bm
Roorim Nm

PguO4

	 A dee	as áuiá

Assembléia faz homenagem
aos 500 anos do São Francisco
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A Medalha de 500 anos do
Rio São Francisco foi entregue em
São Roque de Minas, em 4 de
outubro, a 127 autoridades, entre
governadores dos Estados
banhados pelo "Velho Chico",
secretários, parlamentares, entre
outras. A medalha, de edição única,
foi criada por iniciativa da ALMG e
simboliza o reconhecimento a
pessoas físicas e jurídicas que
contribuíram para a preservação da
bacia hidrográfica do Rio São
Francisco.

1 raríco paru ttWU.
junto 0111 05

deputados, da
homenagem ao no da
irdegração nacional

Contra a transposição do"Velho Chico"
A transposição das águas do	permitir a transposição sem antes

São Francisco foi discutida em	proteger a nascente do rio, na Serra da
reunião conjunta das Comissões de	Canastra".
Educação, Cultura. Ciência e	 O engenheiro Paulo Gontijo,
Tecnologia e de Meio Ambiente e	convidado pela Comissão, fez
Recursos Naturais, em 13 de junho.	explanações sobre projeto próprio,
Segundo projeto do governo federal,	alternativo ao proposto pelo governo
seriam desviados, através de canais,	federal. O plano do engenheiro baseia-se
3 do volume pluvial do rio, para	na construção de represas de cabeceira,
irrigação de Estados nordestinos. O	construídas junto à nascente do rio, e
deputado Paulo Piau, presidente da	barreiras em curvas de nível que.
Comissão de Educação, que presidiu	segundo ele, propiciam a infiltração da
os trabalhos, iniciou o debate	água no solo, enriquecendo o lençol
dizendo que o assunto interessa a	frcático.
todo o País, uma vez que o São	O projeto do governo federal prevê
Francisco é considerado o rio da	um gasto de USS 2.5 bilhões para a
integração nacional. Para ele, no	construção de duas estações de captação
entanto. "falta competência ao poder	e 600 quilômetros de canais. além de uni
público para gerir os recursos	custo anual de manutenção de USS 600
hídricos da União." O deputado	milhões. Segundo o engenheiro Gornijo,
Doutor Viana considerou o projeto	com o mesmo investimento poderiam
federal mal planejado: "Não vamos	ser feitas 100 mil represas de cabeceira.

Água e saúde em debate
O Dia Mundial das Águas, que este ano teve como tema "Água e Saúde", foi

debatido em março pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e
convidados. A deputada Maria José Flaueisen, autora do requerimento que
motivou a reunião, tratou a água como um "bem finito" que não tem sido
devidamente conservado. Segundo a deputada. "se houver a terceira guerra
mundial será por causa da água". O coordenador do "Projeto Manuelzão", que há
quatro anos desenvolve ações de proteção ao Rio das Velhas, Apoio Heringcr
Lisboa, disse que doenças como a leptospirose, a dengue e a cisticercose poderiam
ser evitadas a partir do saneamento básico.
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Audiência pública analisa
ameaças de 19 barragens

Oimpactos da construção de 19 barragens no Vale do Piranga e em
Aiuruoca, no sul de Minas, foram debatidos pela Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais em audiência pública realizada em junho. A deputada Maria

José Haucisen, que presidiu a reunião, apontou problemas com a construção de

algumas barragens, como o não cumprimento de seu real objetivo e a escassez da

água no planeta.
O autor do requerimento que motivou a audiência, deputado Ivo José.

pronunciou-se a favor da Lei 12.812/98. que prevê a análise de impactos sociais e

culturais, além dos ambientais, cm casos de construções que afetam o meio
ambiente, como as de hidrelétricas. Na opinião do deputado. "antes da realização

de qualquer investimento deve-se, primeiro, pensar nas pessoas", e também haver

diálogo entre as partes envolvidas.

As atuais fontes de energia devem ser revistas, na visão do deputado Durval
Ângelo. A criação de uma consciência ecológica, voltada para o consumo

consciente e para evitar o desperdício, são essenciais, destacou o deputado. O

presidente da Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piran ga (Asnarpi). José

Roberto Fontes Castro, criticou a falta de planejamentoi!	. ______
nos setores hídrico e energético e falou da otimização da	.	___________

produção e distribuição da energia e do desenvolvimento	_________

de fontes energéticas alternativas.

O consultor do Consórcio Candonga, criticado
durante a reunião, Alaor de Almeida Castro, disse que o

Consórcio está trabalhando corretamente, inclusive

fazendo estudos ambientais prévios, estimulando a

participação comunitária e
desenvolvendo Plano de
Assistência Social aos

atingidos por barragens.
O padre Antônio

Clarct Fernandes,
representante da Comissão

dos Atingidos por
Barragens no Alto Rio
Doce, no entanto, lembrou

que alguns projetos, como
o Pilar, são ineficientes. Acusou o dcscumprimento das exigências da Feam pela
Companhia Força e Luz Cataguazcs-Leopoldina que, segundo ele, acaba trazendo
mais dificuldades aos moradores.

A professora da i.JFMG Andréa Zhouri, que tem uma propriedade atingida por
barragens cm Aiuruoca, disse que a atual crise é mundial e por isso que são
geradas tantas outras. "Somos a favor da energia, do meio ambiente, mas não a
favor de barragens", disse.

"A cada barragem construída, há privatização das águas", disse a agente da
Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, Sônia Maria Oliveira, Ela criticou a
posição do governo nos processos de privaiii.açáo e o trabalho executado pela
Companhia Força e Luz. Caiaguazes-Leopoldina, que julgou "contraditório e

Comunidades do
Vale do Piranga e do

sul de Minas se
mobilizaram junto
com os deputados

para reduzir os
danos causados pela

COnstrução de
barragens

ineficaz". ----- -.
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Comissão conhece projeto
para preservar a Pampulha

A preservação da Lagoa da Pampulha e as propostas viáveis para
recuperação do seu potencial turístico foram discutidas, no dia 21 de novembro.
em reunião conjunta das Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais. A audiência foi realizada por meio de
requerimento do deputado Doutor Viana. que ressaltou a importância da Lagoa da
Pamrulha como patrimônio cultural e turístico de Belo Horizonte.
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Durante a reunião, foi
apresentado um programa da
iniciativa privada, capitaneado pelo
Grupo Gerar - Projetos e
Construções Lida, que seria capaz de
promover a recuperação da lagoa. O
presidente do Gerar. Maurício
Eskcnazi. disse que o Grupo foi
autorizado a buscar, na iniciativa
privada, fontes para a execução dos
trabalhos e citou a Petrohras como
um dos parceiros possíveis.

.

	

	Os cuidados eos empecilhos para
a rcalii.açao de obras em uma região
tombada, como a Panipulha, foram
expostos pelo presidente do Instituto

autoridades se	 Estadual do Património Histórico e Artístico (Icpha). Flávio de Lemos Carsaladc.
reuniram para discutir	"O órgão de defesa do patrimônio histórico sempre acaba sendo consultado por
Com (IS deputados	 último, o que dificulta o prosseguimento de proletos". disse Carsalade. "A cultura
possiveCs soluçoes para
rrcuperaõo da bacia	não é um capítulo à parte. Ela tem que ser pensada juntamente com o projeto".
da Pampulha	 concluiu.

Comitê é criado para
despoluir o Mucuri

Poluído pelo esgoto dos ló municípios
por onde passa e por seus cinco afluentes, o
Rio Mucuri. de cujas águas dependem 370
mil pessoas, só agora começa a receber a
atenção do poder público e da sociedade civil.
graças ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Mucuri, cuja criação roi proposta pela
Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. O comitê foi criado durante
audiência pública da Comissão. realizada na
Câmara Municipal de Teófilo Otoni. em maio
de 2001.

A criação de comitês do gênero faz parte
do Movimento "Minas em Defesa das
Águas", campanha da Assembléia Legislativa
realizada em parceria com instituições
públicas e entidades da sociedade civil e que
conta com a adesão da Frente Parlamentar
"Jorge Hannas" contra a privatização de
Furnas, formada por 71 deputados.

/taob/m sai
em defesa do
Jequitinhonha

A cidade de
Itaubim debateu em
audiência pública, no
dia 10. de junho, a
criação do Comitê da
Bacia Hidrográfica do
Rio Jequitinhonha. A
deputada Maria José
Haneiscn disse que o
Legislativo vai
trabalhar em conjunto
com os Comitês pela
saúde das éguas.
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Inundações em Confins
assustam moradores

Os moradores das imediações do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
em Confins, organizaram-se para denunciar as freqüentes inundações decorrentes
da variação brusca do nível de água das lagoas. A principal causa é a circulação de
águas pluviais nas regiões calcárias, provocando o assoreamento dos sumidouros,
especialmente nas lagoas de Confins e de Santo Antônio. em Pedro Leopoldo.

A variação é atribuída ao assoreamento. que dificulta a filtração da água pelo
solo e ao crescimento desordenado dos municípios, que compromete o sistema de
drenagem subterrânea. Com a queda do nível de água das lagoas durante a seca, a
população invadiu as áreas próximas e ergueu casas cm áreas de inundação natural.

A questão foi discutida
em 25 de setembro durante
audiência pública realizada a
pedido do deputado Fábio
Avclai vice-presidente da
Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais.
Moradores e autoridades
suspeitam que as inundações
ocorram por causa da
construção do Aeroporto de
Confins, nos anos 80, que
veio dificultar a drenagem
das águas nas áreas
próximas.

Fábio Avelar ressaltou a importância de se buscarem soluções emcrgencials e
parcerias, além de reafirmar o compromisso da Assembléia em coordenar
campanha pela resolução do problema. A apresentação de imagens do local e de
grálicos demonstrando os níveis da Lagoa de Confins foi conduzida pelo
superintendente da Infracro, Ricardo José da Rosa. Ele noticiou a existência de um
convênio firmado com a Embrapa para minimizar o problema.

O assessor da lnfraero, Fábio Márton Costa Santos, informou que o Aeroporto
Tancredo Neves ocupa 3,3% da Bacia da Lagoa e que. desde 1980, há construções
em seu leito. Márton disse ainda que os desequilíbrios existentes não são capazes
de gerar prejuízos irreversíveis: "Só uma catástrofe inundaria Confins", disse.

O representante da Copasa. Ronaldo de Luca. disse que "o potencial hídrico de
Confins representa uma alternativa estratégica para sustentar Belo Horizonte no
futuro" e advertiu para a necessidade de preservar seus mananciais.

explicações da lnJraero
sobre constantes

inundações na região e
defenderam soluções

emergenciais

Poluição tecnológica

PL quer controlar descarte de disquetes
A5 empresas que produzem, distribuem e comercializam disquetes de

computador poderão ser obrigadas a dar-lhes uma destinação que evite prejuízos
ambientais. E o que propõe o PI- 1.74612001, do deputado João Pinto Ribeiro, que
recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

De acordo com o relator, deputado Pastor George, os serviços de coleta para
descarte ou destruição do produto usado ou danificado serão acompanhados pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mediante
nota de recolhimento emitida pela distribuidora ou pelo fabricante. Quem
descumprir a determinação poderá ser multado.
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Projeto impõe 41lixões"
distantes de residências

A implantação de unidades de disposição final ou de tratamento de resíduos
sólidos urbanos, os chamados "lixões", deverá ser feita a uma distância mínima
em relação a áreas residenciais, cursos d'água e espaços ten-itoiiais e ter seus
componentes especialmente protegidos.

O Projeto de Lei (PL) 1.30512000. do deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
que estabelece tais diretrizes, recebeu parecer favorável da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, cm 6 de novembro. O P1. estabelece também que
a criação dos "lixões" atenderá a regulamentação do Conselho Estadual de Política
Ambiental (Copam).
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Onde descartar o lixo de BH?
O aterro sanitário de Belo Horizonte já não tem mais condições de receber o

lixo produzido pela cidade. O alerta foi feito pelo deputado Rogério Correia em
audiência pública realizada, em 13 de novembro, para discutir a elaboração de um
Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Segundo Correia, a
Prefeitura buscou alternativas para criar novo aterro sanitário na região de Capitão
Eduardo, opção que se revelou inviável já que se trata de uma Área de Proteção
Ambiental.

O secretário de Coordenação de Política Urbana e Ambiental de Belo
Horizonte. Murilo de Campos Valadares, afirmou que a Assembléia Legislativa
deve coordenar os debates e procurar soluções para os problemas urbanos. Ele
também defendeu a criação de um órgão de gestão metropolitana para concentrar
propostas e negociar soluções.



Deputados Afaria José
Haueisen, José Milton e
Fcibio Aielor discutiram

com espeeialotas e
outros deputados a

proposta de mudanças
na política nacional de

saneamento
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População de Neves sofre
com lixão há quatro anos

Os moradores de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, sofrem os efeitos da
poluição atmosférica, visual e do Solo provocados por um lixão instalado na região
há quatro anos. A denúncia foi feita pela coordenadora do Movimento Pró-Meio
Ambiente de Justinópolis, Maria José Viana da Silva, durante audiência pública
realizada, no dia 20 de novembro, pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais.

Outro líder do Movimento e médico do município, Getúlio Fcrreira, lembrou
que o lixão foi transferido sem licença para as margens do ribeirão das Neves e
que, desde então, o número de pessoas com doenças respiratórias e de pele
aumentou consideravelmente. Metade dos domicílios de Ribeirão das Neves não é
dotada de rede de esgoto. situação que. segundo Ferreira, é agravada pelo lixão,
responsável pela poluição da água usada na irrigação de verduras.

A deputada Mana José Haueisen, autora do requerimento que motivou a
reunião, lamentou a situação de desconforto em que vive a população de Ribeirão
das Neves, devido aos lixões.

PoRtca de saneamento

Comissão protesta contra
fim da autonomia municipal

Três milhões de residências brasileiras não dispõem de redes de saneamento
básico, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Só esse
número é suficiente para justificar a preocupação da Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais que, em 2001, discutiu amplamente a Política Nacional de
Saneamento.

Um dos debates foi realizado em
março, quando a deputada Maria	 -	 "o
José Haueisen denunciou a
i nconstitucional idade do Projeto de	 .. . ,,.
Lci4.147/2001.doGoverno	 !

Federal, que define a Política	 .
Nacional de Saneamento. A	 .,	...	.
deputada criticou. principalmente, .t

"retiradada titularidade dos
municípios para gerir e explorar os	

-

serviços de água e esgotamento
sanitário". Pelo projeto essa	 .

titularidade seria transferida aos Estados, que passariam a ter domínio sobre a
prestação dos serviços na circunscrição da bacia hidrográfica e seriam
responsáveis pelo abastecimento de água e pelas redes de coleta e tratamento de
esgotos sanitários que atendem a mais de um município e regiões metropolitanas.

A deputada federal Maria do Carmo Lara disse, na mesma reunião, que
o PL induz o processo de privatização do setor de saneamento. Para ela, o
Brasil, cujo subsolo é rico em recursos hídricos, poderá enfrentar uma
"guerra" pela água.
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	 Orgânicos

Lei incentiva culturas sem
insumos artificiais

Os produtos vegetais e animais orgânicos - aqueles que não recebem
qualquer tipo de agroquímico ou insumo artificial - terão sua produção estimulada
por incentivos fiscais e linhas de crédito específicas para o setor em Minas Gerais.
Projeto de Lei nesse sentido foi aprovado cm novembro pela Assembléia
Legislativa e prevê a criação de programas c projetos específicos de incentivo.
como a emissão de certificados de origem e qualidade, a prestação de assistência
técnica aos produtores, o cadastramento dos agricultores interessados e o registro
das áreas de produção.

O PI- 1.401/2001, proposto pelo deputado Marco Regis, foi sancionado pelo
governador Itamar Franco em 4 de janeiro de 2002, transformando-se na
Lei 14.160, que ainda deverá ser regulamentada pelo governo estadual.

Florestas
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O deputado José
Milton (ao mkrnfone).
presidente da
Comissão, le vou os
principaís temas para
debates em dircrsa.s
regiões do Estada

Projeto prevê estímulo à
implantação de áreas florestais

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais deu parecer favorável
ao Projeto de Lei 89912000, do deputado Paulo Piau, que cria o Programa
Estadual de Fomento Florestal. O objetivo é incentivar a atividade florestal nas
propriedades rurais, visando à diversificação da produção e ao aumento da renda
dos produtores; proteger os remanescentes de florestas nativas, a fauna, as
nascentes e os demais cursos d'água e os solos, além de promover a melhoria da
qualidade da madeira e de outros produtos florestais. O projeto foi levado à

:. _....	 discussão de agricultores e especialistas em diversas reuniões, inclusive no interior.
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Arricuitura	 II

Lei incentiva a produção do
pequi em todo o Estado

A produção e comercialização do pequi, rota típica do cerrado mineiro,
encontrada principalmente no Norte do Estado, poderá ganhar incentivo. A
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais aprovou. cm reunião no dia 17
de abril. parecer favorável sobre o Projeto de Lei 1.02512000, do deputado Rogério
Correia, que dispõe sobre a criação do Pró-Pcqui.

A proposta estabelece que as ações governamentais relativas ao planejamento
e à implementação das atividades do Pró-Pequi contarão com a participação de
representações de instituições públicas e de organizações não governamentais
ligadas à proteção do meio
ambiente, à agricultura
familiar, aos trabalhadores e
aos produtores.	 .	.	i.•

O Projeto de Lu foi tema
de um debate no dia 3 de abril.
com a participação de diversos.	 .".'.

convidados. "Além de	 ,.
oportuno, o projeto já nasce	 •
viiminsn nniç é ano j ado nor	 ..'r —rr	.	 ,....	 ..	 .
várias secretarias e lideranças	.
políticas e empresariais",	 --•	.
destacou a deputada Maria
José Haueisen.

O secretário de Estado do
Planejamento. Mauro Santos, ressaltou que a produção de pequis com qualidade é
o primeiro passo para a expansão da atividade. Para isso, defendeu a necessidade
de criação de um selo de qualidade e de estratégias voltadas para a comercialização
e exportação do produto. O secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Paulino Cícero, elogiou a iniciativa e ressaltou que
ela vai beneficiar a economia do Estado, em especial a da região Norte, uma das
mais pobres de Minas.

Aprovado também em plenário, o projeto já foi sancionado pelo governador,
transformado-se cm lei.

Reciciagem

O uso, a comercialização e a industrialização de materiais recicláveis, como
papel, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos, entulhes da construção civil,
vidros e outros poderão ser incentivados pela concessão de benefícios,
incentivos e facilidades fiscais e pela celebração de convênio de mútua
cooperação com órgãos ou entidades.

A Comissão de Meio Ambiente e	P L estimula  uso de
Recursos Naturais aprovou, em 23 de
outubro, cm segundo turno, parecer	material re ci clave 1
favorável ao Projeto de Lei 1.56W201) 1, do
deputado Alberto Pinto Coelho. que estabelece a política estadual de reciclagem
de materiais. De acordo com o relatório, atualmente a reciclagem atinge uma
importância cada vez maior, sendo instrumento essencial para a proteção dos

recursos naturais.

Prnjew d deju1w1
Rogério Correia, depois

de debatido na
Comissão, foi aprovado

e transformado no
programa estadual de

apoio à produção de
pequi
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Preservação da Mata
Atlântica aguarda recursos

Representantes da Fundação Biodivcrsitas e da Associação Mineira do Meio
Ambiente (Amda) participaram. cm 26 de junho, de audiência pública da
Comissão de Meio Ambiente para cobrar do Instituto Estadual de Florestas (IEF)
empenho na obtenção dos recursos necessários à contrapartida prevista em

Contrato de convênio com o banco
alemão KFW. para aplicação no
Projeto de Proteção Mala Atlântica
cm Minas Gerais (PromatalMG). A
superintendente técnica da
Biodiversitas. Gisela Hemnann, e a
superintendente executiva da
Amda. Maria Dalce Ricas, disseram
que o atraso na assinatura do
convênio está repercutindo de
forma negativa para a imagem do
Estado e pode provocar um efeito
cascata nos convênios de
cooperação ambienta] cm todo o
Brasil. As ambientalistas pediram

Assembléia apmvuu
financtamenzo
estrane tiro para
proteção da Maia
Atlântico, que aguarda
contrapartida do
governo do Estado

apoio da Comissão para pressionar o Governo do Estado.
A celebração do contrato com o KRV fui autorizada pela Lei 1 3.57312(X)0.

originada de projeto de lei de iniciativa do governador Itamar Franco e aprovado
pela Assembléia no ano passado. O convênio prevê a doação de 15 milhões de
marcos alemães pelo banco, a fundo perdido, e a contrapartida de 13.9 milhões de
marcos alemães, com recursos próprios do Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Segundo a assessora chefe de Planejamento e Controle do IEF, Ana Lúcia da Costa
Pereira, que representou o diretor-geral do Instituto. José Luciano Pereira, a falta
de recursos para a contrapartida impede a assinatura do convênio.

Quafldade

Os bens industrializados e agrícolas cuja produção obedeça a regras

ambientais poderão receber o Selo de Qualidade Ambiental do Estado de
Minas Gerais, O parecer favorável sobre o Projeto de Lei 92112000, do

deputado Eduardo Hermcto, que prevê a criação e implantação do Seio de
Qualidade Ambiental. foi aprovado naProjeto propõe selo reunião de 11 de setembro da
Comissão de Meio Ambiente e

ambiental agrícola Recursos Naturais.
Entre as exigências para a

concessão do Selo de Qualidade. Ambiental, estão a análise do ciclo de vida do
produto e a ausência de impactos e danos ambientais no processo de

produção; o licenciamento ambiental da empresa produtora; os resultados de
auditorias ambientais; além de fatores sociais, econômicos e de saúde na

produção, uso e descarte do produto. A concessão do certificado ficará

condicionada à avaliação técnica do processo produtivo do bem.
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Cientistas defendem
planetário na UFMG

Proicssores. Pesquisadores.
arquitetos e autoridades defenderam na
Assembléia a construção do primeiro
planetário de Minas Gerais em um

'n4nterreno ua i.rv1u proxirTio ao CSLUi()	 aUDIENCIAuLi.
Mincirão, na região da Pampulha. em
Belo Horizonte. Eles participaram de
audiência pública promovida em 22 de	 -
outubro pelas Comissões de Turismo.	 -
Indústria e Comércio; de Meio	 -
Ambiente e Recursos Naturais; e de	 -
Educação. Cultura. Ciência e
Tecnologia. A audiência teve como
objetivo conseguir apoio político, 	___________
governamental e empresarial para a
criação de um centro de ensino e divulgação da astronomia e ciências afim
Minas Gerais, único Estado das regiões Sul e Sudeste que não possui uni
planetário.

Empresas que usam amianto
terão produção controlada

As empresas do Estado que utilizam e comercializam produtos à
base de amianto podem ser obrigadas a estampar e informar, na venda
ao consumidor, as condições adequadas sobre a utilização correta do
produto. de forma a evitar a inalação e os riscos à saúde. É o que prevê
o suhstitutivo ao Projeto de Lei iPL) 1.33712000, do deputado Luiz
Tadeu Leite, que originalmente pruíbe o uso e a comercialização do
amianto no Estado. O tema permanece cm discussão na Assembléia.

Lafalete discute reflorestamento
A Comissão dc Meio Ambiente e Recursos Naturais realizou, cm 17 de

setembro, audiência pública (foto) em
Conselheiro Lafaiete para debates com
produtores rurais do Alto Paraopcba e
Vale do Piranga apolíticadc
licenciamento e liscalização do Instituto
Estadual de florestas (IEF) quanto ao
uso da cobertura vegetal em Minas
Gerais.	 1	 -

Além do deputado José Milton, a	 .-	"
reunião teve a presença do prefeito de
Catas Altas da Noruega, Raimundo
Gabriel dos Santos; do prefeito de	 -
Lamin, Ely Rezende Pereira, e do vice-	-
prefeito de Caranaiba, José Antônio de
Paiva, além de representantes do JEF.

Plenário da Assembleia
s cm	 reuniu cientistas e

lideranças em defesa da
construção do

planetário de Minas
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A defesa das águas

lideranças do Sul de
Minas e epecialLtas
pmtestaram, em
reunião na Assembléia,
contra a
superexploração das
águas minerais e
conseguiram anular i
liciiaçdo da Conng População exige e edital

das águas é cancelado
Representantes de municípios do Circuito das Águas reivindicaram, em 18

de dezembro, durante reunião da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, realizada a requerimento dos deputados Edson Rezende e Anderson
Adauto, o cancelamento do edital de licitação para exploração de águas minerais
em quatro municípios. publicado pela Comig (Companhia Mineradora de Minas
Gerais). Os deputados lamentaram a ausência de representantes do Poder
Executivo estadual e do Ministério Público para discutir o assunto e, após a
reunião, elaboraram um documento. entregue ao governador Itamar Franco,
pedindo o cancelamento da licitação. A licitação foi mantida pelo Governo mas
cancelada pelo governador após a divulgação do resultado.

O deputado Edson Rezende criticou o edital de licitação da Comig, afirmando
que ele atropela a discussão da sociedade e fere a Lei 13.199199. que dispõe sobre
a política estadual de recursos hídricos e dá o direito à população de discutir a
gestão desses recursos. O deputado defendeu a elaboração de um diagnóstico
detalhado da região do Circuito das Águas e propôs a realização de um seminário
no Sul de Minas para discutir o assunto.

A nova concessão daria o direito de exploração, por 25 anos (prorrogáveis por
mais 25 anos), das águas minerais de Araxá, Cambuquíra, Caxambu e Lambari e
do prédio do Cassino de Lambari. "O edital tem poucas informações e não retrata
a voz da população. Nós não nos interessamos pela economia, mas pelo beneficio
da sociedade, turismo e uso medicinal", afirmou a presidente do Conselho
Municipal dc Meio Ambiente (Codema) de Lambari. Mana de Lourdes Camanze.
Segundo o coodenador-geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacia
Hidrográfica. Paulo Maciel Júnior, o Comitê das Águas não foi ouvido e os limites
de sustentabilidade das fontes minerais estão sendo ignorados. "Não somos contra
a exploração das águas minerais, elas precisam chegar ao mercado consumidor,
mas deve haver um limite", comentou. Um dos exemplos citados foi o
esgotamento da fonte de água magnesiana. em São Lourenço, cujas águas são
exploradas pelo Grupo Pemer / Ncstlé.



José Milton
Pres:dcnt'

"Comissão é espaço
democrático de debate"

Qual é o papel da Comissão e qual a sua importância?
A Comissão de Meto Ambiente e Recursos Naturais tem funcionado como importante espaço
democrático de debates das questões ambientais. contribuindo na implantação de um modelo
de desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável, pela ação participativa, para
Minas Gerais.

Quais foram os principais assuntos e encaminhamentos da Comissão em 2001?
A Comissão desenvolveu uma linha de ação eficiente no que tange à interação entre os
poderes Legislativo e Executivo, os órgãos públicos gestores do meio ambiente e a
comunidade em geral. Muita coisa já se fez para que a Comissão seja reconhecida como
voz, democrática, comprometida com a defesa do patrimônio ambiental de Minas.
Entre as discussões mais importantes estiveram aquelas sobre a situação dos recursos
hídricos de Minas Gerais e a aprovação de um Projeto de l.ci de incentivo à produção do
Pequi, fruto de grande importância para a economia do Norte de Minas Gerais.
Outros debates de grande relevância relacionaram-se à crise energética e aos impactos
ambientais e sociais da construção de barragens hidrelétricas; o projeto de lei que dispõe
sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas; o desenvolvimento da pesca e da
agricultura no Estado: a proteção e a recuperação da Mata Atlântica; a tragédia de Macacos
e os investimentos feitos pelo Estado cm projetos de captação de energia solar.
E. não menos importante que tudo, para finalizar o ano, fizemos audiência pública para
analisar a exploração de águas minerais das cidades que compõem o Circuito das Águas.
no Sul de Minas, e que indiretamente resultou na anulação da licitação feita pelo Governo
do Estado.

O que pode ser dito em relação ao envolvimento de representantes dos
diversos setores da sociedade nessas discussões?

A participação dos diversos segmentos da sociedade nos debates Foi determinante para o
êxito das ações desenvolvidas. Nas audiências públicas, o Plenário sempre esteve com
lotação totalmente ocupada. A sociedade pôde debater, defender ou condenar ações ou
omissões que influenciam a qualidade de vida dos mineiros.
Na tramitação de projetos pela Comissão de Meio Ambiente, por diversas vezes, a sociedade
organizada se reuniu com os deputados para que fossem discutidas propostas e apresentadas
emendas que atendessem à reivindicação dos segmentos interessados nesses projetos. A
Comissão de Meio Ambiente em muito contribuiu para a maior integração entre a sociedade
e o Poder Legislativo mineiro, ao realizar audiências públicas cm várias partes do Estado,
debatendo assuntos específicos dos locais visitados. Ações dessa natureza formam a base
para o desenvolvimento sustentável em Minas Gerais.

Quais são as prioridades da Comissão para dar continuidade ao trabalho cm 2002?
'l'emos consciência de que os trabalhos desenvolvidos pela Comissão em 2001 apresentaram
resultados satisfatórios e animadores, no que tange à participação popular e à dclsa da
implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável para Minas Gerais. Por isso, a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais pretende, em 2(X)2, adotar a mesma linha
de ação. debatendo junto ao povo mineiro, as opções de desenvolvimento econômico e
ambiental, que atendam aos interesses de Minas Gerais.
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