
AL amplia discussão sobre as águas
Servidores que preparam o encontro da Cipe se movimentam para dar tudo certo nessa reunião histórica

Durante a
reunião será

lançado o
Parlamento das

Águas, um
modelo inédito

de atuação
parlamentar

Desde fevereiro, um grupo
muito especial vem colecionando
pilhas de papel defax, correspon-
dências e conversas via Embra-
tel, com o objetivo de preparar
um dos mais importantes eventos
já promovidos pela Assembléia -
a 6q sessão de reuniões da Cipe-
São Francisco, marcada para os
dias 31 de maio e F de junho.
Servidores da Gerência-Geral de
Consultoria e Pesquisa (área de
Meio Ambiente) e da Secretaria
de Comunicação Institucional es-
tão "suando a camisa" em um
trabalho conjunto de organiza-
ção do evento.

Esta sessão é histórica, já
que promete ser ponto de partida
para ações legislativas inovado-
ras, entre elas aformação de no-
vas Cipes integrando outros 13
estados. Também nessa ocasião
será lançado o "Parlamento das
Águas", um modelo inédito de
atuação parlamentar que congregará inicia/-
mente os estados que compartilham bacias hidro-
gráficas com Minas, e cujo objetivo é promover o
desenvolvimento sustentável das bacias brasilei-
ras.

Até mesmo um curso temporário de Inglês
está fazendo parte da rotina de alguns servidores
da Consultoria e da Comunicação. Neste caso, o
objetivo é se "desenferrujar" para receber o
senador norte-americano Chuck Horn, membro

da Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais dos Es-
tados Unidos. Ele virá à Assem-
bléia acompanhado de cinco
consultores, especialistas em as-
suntos ligados ao meio ambien-
te,para conhecer o trabalho da
Cipe-São Francisco.

Os preparativos incluem
ainda a visita de comitivas de
deputados e assessores da Casa
a outras 13 Assembléias Legis-
lativas,para divulgar apropos-
ta de criação das Cipes - um
"marketing" saudável e neces-
sário. Tudo leva a crer que este
será um evento bem-sucedido de
repercussão internacional.

A 6 a sessão de reuniões da
Cipe-São Francisco terá quatro
etapas: "Poluição e degrada-
ção ambiental no Vale do Rio
São Francisco - diagnósticos e
perspectivas de recuperação";

"Gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia
do Rio São Francisco", encontro da Cipe com
prefeitos dos municípioz do Vale e o lançamento
do "Parlamento das Água,-".

Deverá ser entregue ainda ao governador
Hélio Garcia o PL n 2 807192, do deputado
Roberto Amaral (PTB), que propõe a criação de
uma política hídrica para o Estado. O projeto é
fruto de um seminário legislativo, o "Aguas de
Minas".


