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Nos termos da Constituição da República, todos os brasileiros
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A União, o
Estado e os municípios possuem competência concorrente para
legislar sobre a proteção do meio ambiente. Cabe à União editar
normas gerais, enquanto os estados e municípios legislam sobre
suas especificidades e seus âmbitos de atuação, não podendo ser
menos restritivos que as leis federais.

Na execução das políticas públicas ambientais, há uma coor-
denação das ações entre as três esferas de governo. Essa inte-
gração é realizada por meio da Política Nacional de Meio Ambiente.
Também devem ser levados em conta o Código Florestal Brasilei-
ro, as Políticas Nacionais de Recursos Hídricos, de Resíduos Sóli-
dos, de Saneamento Básico e de Mudanças Climáticas, com seus
respectivos contextos de aplicação. Em Minas Gerais, há que se
remeter às Políticas Estaduais Florestal e de Proteção à Biodiver-
sidade, de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos e de Proteção à
Fauna e Flora Aquáticas.

As políticas ambientais mineiras são divididas nas Agendas
Verde, Azul, Marrom e Branca. A Agenda Verde envolve as ques-
tões relacionadas à biodiversidade e aos recursos florestais, e
seu principal órgão executor é o Instituto Estadual de Florestais
(IEF). A Agenda Azul trata da gestão de recursos hídricos, envol-
vendo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) como órgão
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executivo precípuo. A Agenda Marrom, por sua vez, volta-se para
os temas ligados à prevenção e ao controle da poluição e da de-
gradação ambiental, coordenados pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam). As ações conjuntas entre essas três agendas,
tais como a fiscalização ambiental, são executadas pela Agenda
Branca.

As políticas públicas de meio ambiente podem ser classificadas
como instrumentos de comando e controle ou como instrumentos
econômicos. Os instrumentos econômicos podem se constituir
em incentivos fiscais, pagamento por serviços ambientais, taxas
específicas ou cobrança pelo uso ou pela degradação de recursos
naturais. A cobrança pelo uso da água e o incentivo para a decla-
ração do balanço de gases do efeito estufa são exemplos de ins-
trumentos econômicos de gestão. Em Minas Gerais, destaca-se o
Bolsa Verde, também instrumento econômico de gestão, o primei-
ro destinado à remunerar seu público alvo pelos serviços ambien-
tais prestados, nesse caso os produtores rurais pela conservação
dos recursos hídricos e da biodiversidade. Os instrumentos de
comando e controle, por sua vez, envolvem restrições à ocupação
do solo e ao uso dos recursos naturais, licenciamento ambiental,
fiscalização e obrigação de restaurar ou compensar o impacto
ambiental causado. Complementam as políticas de meio ambiente
os instrumentos de planejamento (planos, zoneamentos e ivala-
ções) e as ações de educação ambiental.

A instalação, a ampliação, a modificacan e a OperacãO de em-
preendimentos com potencial de degradação do meio ambiente
necessitam de autorização ou licenciamento ambiental, que são
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realizados precipuamente pelo Estado. Quando a área de influên-
cia dos impactos ambientais do empreendimento ultrapassa as
fronteiras dos estados, a análise do processo de licenciamento
passa a ser de competência da União. Os municípios podem rea-
lizar convénios adquirindo competência para analisar os proces-
sos de licenciamento de impacto local.

Os processos de licenciamento em Minas Gerais são analisa-
dos pelo Conselho Estadual de Política Ambiental [Copam], des-
centralizado em Unidades Regionais Colegiadas (URC5) sediadas
em oito cidades-polo. O Copam conta com a participação de repre-
sentantes do poder público, da sociedade civil organizada e dos
empreendedores. O assessoramento técnico ao Copam é reali-
zado pelas Superintendências Regionais de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentáveis (Suprams). O Zoneamento Ecológico-
Econômico [ZEE) e as Avaliações Ambientais Estratégicas (ME)
são importantes instrumentos que subsidiam os processos de
licenciamento, permitindo uma visão territorial abrangente sobre
o meio ambiente no Estado. Durante o processo de licenciamen-
to, o empreendedor deve apresentar as propostas para mitigar ou
compensar os impactos ambientais a serem causados pelo em-
preendimento.

Segundo os preceitos da Agenda Verde, o uso e a ocupação do
solo devem se dar de forma ambientalmente sustentável, para
que a propriedade cumpra sua função social, nos termos constitu-
cionais. As propriedades rurais devem respeitar as Áreas de Prote-
ção Permanente (APP) e averbar sua reserva legal, que em Minas
Gerais abarca no mínimo 20% da propriedade. A conversão de uma
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área ocupada por vegetação nativa para Outro USO do solo requer
um Documento Autorizativo de Intervenção Ambiental (Daia), emi-
tido após análise e vistoria pelo IEF

Para assegurar que as futuras gerações tenham acesso à bio-
diversidade dos ecossistemas mineiros como os conhecemos, há,
no Estado, diversas unidades de conservação (UCs], que são áre-
as com características naturais relevantes, delimitadas com ob-
jetivo de preservação e conservação do meio ambiente, dotadas
de regime especial de administração e garantias adequadas de
proteção. As UCs de Minas Gerais fazem parte do Sistema Estadu-
al de Unidades de Conservação iSeuci, que, por sua vez, integra
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc). As (JCs
são classificadas em dois grupos: o de proteção integral e o de
uso sustentável. As UCs de proteção integral são resguardadas da
intervenção humana, admitido apenas o uso indireto de seus re-
cursos naturais, como a visitação turística ou a pesquisa científi-
ca. Já as UCs de uso sustentável procuram conciliar as atividades
humanas e a preservação do meio ambiente, de forma socialmen-
te justa e economicamente viável. Cada unidade de conservação
deve ter um plano de manejo, que define as atividades permitidas
e a forma de uso dos recursos naturais na UC e em sua área de
amortecimento.

Para compreender como são executadas as políticas da Agen-
da Azul, cumpre notar que as águas superficiais são bens de uso
comum e domínio público, geridas pela União e pelos estados. Os
lagos, rios e outras correntes de água de domínio da União são
aqueles que se encontram em terrenos de seu domínio, que ba-
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nham mais de um estado, que sirvam de limites com outros pa-
íses, ou que se estendam a território estrangeiro ou dele prove-
nham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Os
demais recursos hídricos são de domínio estadual. Cabe notar,
também, que a gestão de recursos hídricos é realizada de forma
descentralizada e participativa, sendo os Conselhos Nacional e
Estaduais de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacia as instân-
cias de deliberação e planejamento das políticas de recursos hí-
dricos. Eles são integrados por representantes do poder público,
da sociedade civil organizada e dos usuários de recursos hídricos.
Assim, a Agência Nacional de Águas (ANA) executa a política de
recursos hídricos para os rios de domínio da União, enquanto o
Igam é o órgão responsável pela execução da política estadual de
recursos hídricos. ANA e Igam gerem as outorgas de uso da água,
assegurando o controle quantitativo e qualitativo dos usos da
água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Cada Comitê de Bacia coordena a execução e a atualização de
seu Plano Diretor de Bacia Hidrográfica, o qual orienta a gestão
dos recursos hídricos na bacia. O Comitê também aprova o Enqua-
dramento dos Corpos de Água, definindo seus critérios de quali-
dade segundo os usos preponderantes. É prevista a instalação de
Agências de Águas, para exercer a função de secretaria executiva
dos comitês e cobrar pelo uso da água, de acordo com os critérios
aprovados pelo comitê.

As políticas públicas de saneamento básico abrangem temas
das Agendas Azul e Marrom, pois compreendem: o abastecimen-
to de água potável; a coleta e o tratamento de esgoto; a limpeza
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urbana e o manejo de resíduos sólidos; e a drenagem de águas
pluviais urbanas. A Política Federal de Saneamento Básico prevê
a elaboração de Planos de Saneamento Básico em nível nacional,
regional e local, com o objetivo de diagnosticar e orientar as ações
do poder público nessa área. Os municípios são os titulares para a
realização dos serviços do saneamento básico, podendo delegar
a organização, a regulaçào, a fiscalização e a prestação desses
serviços a entidades públicas ou privadas, nas formas permitidas
pela legislação. Em Minas Gerais, a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais [Copasa), sociedade de economia mista estadu-
al, possui concessão para prestar serviços de abastecimento de
água para 71,86% dos municípios e para prestar serviço de esgo-
tamento sanitário para 23,56% dos municípios (dados de março
de 2010). Ressalta-se que, em 2009, 34% da população era aten-
dida por serviço de tratamento de esgoto, enquanto 31% estava
em processo de regularização, e os 35% restantes não eram aten-
didos por esse serviço.

No que se refere à Agenda Marrom, as Políticas Nacional e Es-
tadual de Resíduos Sólidos preveem a elaboração de Planos e
Inventários de Resíduos Sólidos pela União, pelos estados e pe-
los municípios, bem como pelos empreendimentos com impacto
ambiental significativo por resíduos sólidos. Também é instituída
a obrigação progressiva da logística reversa, que consiste no con-
junto de ações e procedimentos destinados a facilitar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos aos geradores, para que sejam
tratados ou reaproveitados em seu próprio ciclo produtivo ou no
ciclo produtivo de outros produtos. Em Minas Gerais, merece des-
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taque o programa Minas Sem Lixões, que tem por finalidade coibir
os depósitos irregulares de lixo e apoiar as administrações mu-
nicipais na implementação de medidas tecnicamente adequadas
para a disposição final de resíduos, contando, para tanto, com a
atuação do Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), si-
tuado em Belo Horizonte.

Também no âmbito dessa agenda e relacionado com as mu-
danças climáticas globais, em 2008, a Feam concluiu o primeiro
Inventário de Gases do Efeito Estufa de Minas Gerais, com dados
para o ano base de 2005. A partir de então, iniciou a implantação
do Registro Público de Emissões dos Gases do Efeito Estufa, por
meio do qual os empreendimentos recebem incentivos econômi-
cos ao realizarem o balanço e a divulgação de suas emissões.

As políticas públicas de meio ambiente são executadas no
âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2008-
2011 por meio da Área de Resultados Qualidade Ambiental, espe-
cialmente nos programas Conservação do Cerrado e Recuperação
da Mata Atlântica, Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos
em Bacias Hidrográficas, Resíduos Sólidos e Revitalização do Rio
das Velhas - Meta 2014. As principais fontes orçamentárias des-
ses programas são o Fundo de Recuperação, Proteção e Desen-
volvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Mi-
nas Gerais (Fhidro), os recursos diretamente arrecadados (como
multas e expedição de autorizações, por exemplo) pelo Sisema e
taxas aplicadas por esses órgãos (Taxa Florestal, por exemplo). Há
que se considerar, ainda, os recursos para as ações de saneamen-
to, que têm origem no orçamento da Copasa.
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Compensação Financeira por utilização de recursos hídricos: compensação
financeira paga Pelas usina', hidreletricaS, em contrapartida aos impactos
econômicos, ambientais e sociais da construção das barragens.

Taxa de controlo e fiscalização ambiental: é devida pelos contribuintes que se
dedicam às atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais, inclusive atividades que envolvam produtos e subprodutos da fauna e
da flora. O produto de sua arrecadação é destinado à Feam e ao IEF para custeio das
atividades de controle e fiscalização.

Taxa Florestal: cobrada sobre os produtos e Subprodutos florestais, t direcionada às
atividades fiscalii.iduías, aomiriistrativas, policiais e de fomento no setor de politica
florestal.
Convênios, acordos e ajustes: transferências do Governo Federal ou de instituições
internacional',, Entre outras fonte',
Recursos diretamente arrecadados: recursos provenientes de multas e de taxas
para análise de licenciamento imbientai, autorizações de desmaie, autorizações de
uso da água, COti e outros.
Recursos diretamente arrecadados com vinculação específica: compensação
mhiental em licenciamentos, reposição e compensação florestal, pesca.

Recursos ordinários: recursos sem vinculação especifica, à disposição do Tesouro
para a execução do orçamento, conforme alocação autorizada pelo Poder Legislativo.
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Fonte: Dados combinodos de IEF/UFLA (2007), Abro! (?009) e Censo Agropecuor(o (2006).
Disponível em: http//~ ogriculwra.mg.gov.br/files/perfil/perJil  mtnas.pdJ
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Vegetação Nativo

- Ocupação Antrópica

Mapa elaborado pela Consultaria de Meio Ambiente da ALMG, com as bases em SIG de CAR-
VALHO, Marcelo Tavares do; SCOLFORO, José Roberto Soares (Editores). Inventário Florestal
de Minas Gerais: Monitoramento da Flora Nativa 2005-200 Universidade Federal de La-
vras e Instituto Estadual de Florestas. Lavras: Editam UFLA, 2008, 3?5p. Conteúdo on-line
em: www.lemafuJlo.br/inventarioflorestal/
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Fome SECRETARIA DE ESTADO DL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA VEL (Se-
mad). Zoneomento Ecológico Económico do Eslodo de Minas Gerais. 200 Conteúdo on-
Iinc disponível em wwwzeernq.qovbr. Acesso em dczc,iibro de 2010

Oualld.de ambiental é a capacidade que um determinado ecossistema apresenta
de manter e sustentar os seres vivos nele existentes (incluindo os seres humanos).
Para elaborar o mapa de qualidade ambiental, o LoneamentO Ecológico- Económico
de Minas Gerais utilizou os seguintes Fatores, de forma ponderada conforme sus
influência: grau de conservação da vegetação nativa (40%), produção de sedimentos/
erosão (30%) e qualidade da agua (30%).
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Fonte: Mapa elaborada pela Consultaria de Meio Ambiente da ALMG, com as bases em SlG
da lEF de 0310612008
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Resíduos Sólidos

Usra do Tge '
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Fonte. FEAM/ÍF! A. lnvr',itor,o dos fes,di,os Sólidos Urbanos de Minas Gerais. 2009. Dis-
poriíVel em. lii tp://www ,ninosse,nI,xoos. ory.b/publicacoes/apresenracoes-2/

Lixo: disposição dos residuos urbanos a céu aberto, sem medidas adequadas para
evitar vetores de contaminação.
Aterro controIado solução temporãria de transição entre o lixão e o aterro sanitário.
Os resíduos são cobertos diariamente, mas nem todas as técnicas de um aterro
sanitário são empregadas.
Aterro sanitário: estrutura para disposição de reiduos sólidos que segue as
recomendações técnicas para reduzir ao máximo as possibilidades de contaminação.
Entre as técnicas utilizadas, estão a impermeabilização do terreno, a compactação do
lixo, a cobertura diária dos resíduos, o sistema de coleta e tratamento de chorume e a
coleta e queima do biogas
Usina de triagem e compostagem: estrutura para separação de materiais recicláveis
ou reutilizáveis, incluindo a u:nlizaçilo da matéria orgânica para transformação em
adubo.
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,terra Controlado

:

Aterro Sanitário

Fora do Estado

Lixão

Aterro Sanitário / Usina de Triagem e Compostagem

Usina de Triagem e Compostagem

Usina de Triagem e Compostagem não Regularizada

Fonte: FEAM/UFLA. Inventário dos Resíduos Sólidos Urbanos de Minas Gerais. 2009. Aces-
so on-line em http://residuossolidosurbanos.meioambiente.mg.gov. br/residuos/solidos/
ferromenta.html
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Fonte F1PIFEAM, Programo Minas Sem Lixões Novembro de 2010. 6? paginas. Apresen-
tado na Oficina de Gerenciamento e Disposição Final de Residuas Sólidos Urbanos. Belo
Horizonte - 2411/2010 Contendo on-hne em htrp iwww minossemltsoes orq bripubli.
ia0000/ciprril/ tiii e-.
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Fonte: FUNDA ÇÂD ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE Cetim Programa Minas Trota Esgoto. Da-
dos de janeiro de 2010. Oispcmnivel em hrtp -Ywwwfeam. br/minas - trata .esgato
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LIII Sem informações (168)
	 73,29a82,84 (99)

9,83 a 472? (99)
	

8311090,?5(99)

4742 a 61,9 [991	 a 9941 (99)

82,02 o?3,15(9(J)
	 9910 a 100(93)

Distribuição espacial de: Índice de Atendimento Total de Água

Índice de Atendimento = População total atendida caia abastecimento de água
Total de Água	Populaçào total do(s) municípios atendidos com

abastecimento de água

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES - SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Pro -
gramo de Moderniza çôo do Setor Saneamento. Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (Snis). Cartograma gerada pelo Sistema Série Histórica do Snis, versão 9.
Disponível em www.snis.gov.br/
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FREQUÈNCIA DE IQA - 2008
2 O

451

•MUITO RUIU DRUIM	OMEDIO
•BOM	•EXCELENTE

FREQUÊNCIA DE lOA - 2009

•MUITORUIM DRUIM	OMEDIO
USOU	•SXCELENTE

1 nte INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (lgwn) Qualidade das Águos SuperJu:ui.
cm 2009 Relataria Executivo Projeto Aguas de Minas. Dite tona de Monitoramento e Fica-
lizciçôo An,b,entcil. rnrrncio de MOnItOaIrni'rItn e Geopiocessamento 2009 lOp.

O índice de Qualidade das Águas (IQA) reflete a contaminação das águas em
decorrência da matéria orgánica e fecal, sólidos e nutrientes, com base em nove
parâmetros: oxigénio dissolvido, cohformes fecais, pli, demanda bioquímica de
oxigênio OBO), nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais.
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8 possuem
agência de
bacia

3
valor aprovado
para cobrança
do uso da água

Nenhum faz
a cobrança
nela uso da
i gua

20 possuem
plano diretor

36 COMITÊS
DE BACIA

4 estão
com plano
diretor em
andamento

-T	
12 estão com

-	plano diretor
em fase de
contratação

5 não
possuem valor
aprovado

7 não
ios$uem
géncia de

htcia

Nota: Além das com ires e-,tuduois, há 6 comités interestaduais. Tarjas possuem Plano de
Recursos Hídricos, sendo que 4 possuem agencio de bacia e efetuam cobrança pelo uso
do água.

Fontes: lgom eANA (janeiro de 20111

Meio Ambiente\21



Licenciamento Ambiental

Processos de licenciamento ambiental concluídos - MG

7000
6000

5000
4000
3000
2000
1000

o
1999 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2007 2008 2009

licenças ateliierit.ris e .,ntOri/içÓe	imoarita;e l. i, -

Fontes:Fontes: Relotõrio de Sustenrobtlidode 2009. Secretario de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sostentáve!. Gip. Disponível em http://www.f com. br/images/stor les!
Flovio/s.001?i0-rela torto sustenrobilidode.pdf

Para que possam ser instalados no Estado de Minas Gerais, os empreendimentos
e atividades modificadoras do meto ambiente devem submeter-se à avaliação do
árgào ambiental. Os empreendimentos e atividades potencialmente causadores de
impactos ambientais não significativos solicitam Autorizações Ambientais de Fun-
cionamento - AAF -, enquanto os causadores de impacto significativo sujeitam-se
aos procedimentos do licenciamento ambiental.

22 /Meio Ambiente:

O



FÓRUM	-
DEMOCRÁTICO

o DESENVOLVIMENTO
MINAS GERAIS

Mudanças Climáticas

de	na, Geía,s:	 6,4

Estado do Rio deJaneiro 5	 45

aj c

Brasi14 	 119	W,
EStadOS Unidos

União Europeia s	10,9

FEAM. Inventor:o de Gases do Efeito Estufa do Estado de Minas £erois ano base de 2005.
Governo de Minas Gerais. Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável. 2008. 39p. Disponível em: http:/fwww.feam. br/mudancas.climaticas/inventario.gee

? CENTRO CLIMA. Inventário de Gases cio Efeito Estufa do Estado do Rio de Janeiro: ano
base de 2005. Governo do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Meia Ambiente. 200?
59p. Disponível em: http://www.semodur.rj.gov. br/pages/supclimcarb/carbonoprojetos/
corbonoprojinvegasest.html

CETESB. Inventário de Gases do Efeito Estufo do Estado de São Paula: ano base de 2005.
Governo de São Paula. Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Versão para Consulta Públi.
co. 2010. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/geesp/

BRASIL. Segunda Comunicação Internacional. Ministério da Ciência e Tecnologia. 2010.
520p. Disponível em: httpí/www.mcr.gov. br/index.php/contenr/view/326?51 . html

WORW RESOURCES INSTITUTE. Climate Anolysis Indicotor Tool. 2010. Disponível em:
http://cait.wri.org/
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Fonte: Ferira. !nve,itáno de Gases rio Efeito Usti)fa do Estado de Minas Gerais: ano base
de 2005. Governo de Minas Gerais. Secretario EtoduoI de Meio Ambiente e Desenvolvi
iriento Sustentõvel. 2006. 39p. Qisponivel em: hrtp://wwwfeam.br/mudancas-c/imaricos'
inventario-gee

Principais formas de emissão de gases causadores do efeito estufa por cada setor do
p,rifico:
Agricultura, florestas e uso do solo: emissão de gás carbônico nas queimadas
de- :ntumeiito), metano emitido pela digestão e pelos dejetos de criações de

anhrri,_i Is.
Energia: queima de combustiveis para transporte, indústrias, residências e outros
setores.
Resíduos: Emissões de metano e outros gases na decomposição de esgotos e
resducs, tanto urb;inos quanto industriais.
Processo Industriais: poluição pelas fábricas.
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O Brasil é signatário do Protocolo de Ouioto, um tratado por meio do qual países
se comprometem a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. O cálculo
dessas emissões - que tem por unidade as toneladas equivalentes CO ? - é
elaborado conforme uma metodologia padronizada internacionalmente, permitindo
a comparação entre os países e o monitoramento ao longo dos anos. Não se fala em
valores de emissões considerados como parâmetro ideal, mas sim em um esforço
continuo para reduzir as emissões mundialmente. No Brasil, a principal fonte de
emissão desses gases consiste no desmatamento das florestas, de forma que os
estados que mais desmatam possuem valores mais altos de emissão.
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Iniciativas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

é um órgão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
especializado no estudo e na discussão de ternas relacionados à
proteção da biodiversidade, à conservação dos solos, dos recur-
sos hídricos e florestais, ao controle da poluição e da degradação
ambiental, entre outros assuntos que tenham relação com a ga-
rantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Para desenvolver esse trabalho, essa comissão realiza
reuniões ordinárias, audiências públicas, ciclos de debates e ou-
tros eventos voltados para a aproximação da sociedade civil dos
trabalhos legislativos. Esses eventos têm sido marcados pela am-
pla participação popular e pela vasta contribuição à construção da
legislação ambiental mineira, tendo como temas mais recorrentes
os recursos hídricos, a biodiversidade, a mineração e os resíduos
sólidos, como se observa no gráfico que se segue.
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Exemplo desse sucesso foram os Fóruns das Aguas, que conta-

ram com a participação da ALMG entre 2002 e 2009, e os seminá-

rios legislativos Lixo e Cidadania, realizado em 2005, Saneamento
Ambiental, em 2004, Águas de Minas 1 e II, nos anos de 1993 e
2002, respectivamente, e Saneamento é Básico, em 1992. Outros
eventos institucionais de grande importância foram:

Licn,atnnro ,	cfltu' U''vof	 jv!	CiuI'	D	es	?If)O

As Novas Diretrizes do Saneamento Básico	 Ciclo de Debates	200?

O Rio .,ao 1 iwicisco ("0  ()iscnvolvjincnto Susteritável (lo	Cicie de Demites	20117
Se,,

Política Nacional de Resíduos Sólidos	 Ciclo de Debates	2006

Educação Ambiental Conjuntura Atual e Perspectivas	Fórum roci ice	20013

Meio Ambiente\ 27



^ma
Regularização Fundiário das Unidades de Conservação do Ciclo de Debates	2006
Estado de Minas Gerais

A,lendo , > l cm Minas i,erciss	 Ciclo de Debates	2005

Transposição do Rio São Francisco	 Ciclo de Debates	2005

Cm Defesa do Rio São Francisco	 Ciclo de Debates	2004

?iFCfu lr:'.radi,t - P1 iirvaccs'e Desenvolvimento	Eventos Diversos	2003
,ijSteflt iii e! di	(dia

Revaollzoçâoe Transposição do Ria São Francisco	CICIO de Debates	2003

	

Jci'e-	?PPI

Pré-Diálogo Interamericano de Gerenciamento de Águas	Ciclo de Debates	2001
(Movimento Minas em Defeso das Aguas)

Gastou	u;uuia Pua Ubauuubo lua Ccuutiuicoa parou	Ciclo de Debates	2001
Bacia li, i?;0 Pauunu5

SOCAnos do São FmnC7ScO (Entrega de Medalhas)	Eventos Diversos 2001

Pcuteuju tmbiv, tal um l3ouuj Ii Ra I au	usi Sutuuaçào	li de [li 2 ates	?02) 1

1 °Fôrum Interestadual Preservação e Desenvolvimento	Fórum Técnico	2001
Sustentável do Grande Lago" (Furnas)

luouuspu- au J is .$/uuuuu do id,, Sudu! l uOfli,ii	 Gui lii de Dei	 MJ00

Minas das Águas - 11 Semano Interomencona dos Águos Ciclo de Debates	1996
em Minas Gerais

1To- uuu,u dOai,,, ia u-uuI,tucauii,ib,enral	 rica laco	19'jO

Parlamento dos Águas	 Eventos Diversos 1994

uuru	rirão e Meio Âmnbierutm •	 CucIc de	 11122?

PatrImônio Cultumie Natural: Espeleologíc, e Paleontologia Fórum Técnico	1992
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Destaca-se também o alto nível dos debates que tomam lugar nas

periódicas audiências públicas destinadas a debatera área de resulta-
dos « Qualidade Ambiental", do Plano Plurianual de Ação Governamen-
tal. Ao reunirem num mesmo fórum de discussão os Poderes Executi-
vo e Legislativo e a sociedade civil, essas audiências têm contribuído
para o contínuo aprimoramento das políticas públicas pertinentes ao
meio ambiente, com destaque para os temas dos resíduos sólidos
(em especial para os catadores de material reciclável) para os recur-
sos hídricos e para a conservação das florestas e da biodiversidade.

Ainda na temática ambiental, a ALMG participa de Comissões
Interestaduais Parlamentares de Estudos (Cipes) relacionadas a
duas de suas principais bacias hidrográficas: a do Rio São Francis-
co, da qual participam também os Estados de Alagoas, da Bahia,
de Sergipe e de Pernambuco, e a do Rio Doce, integrada também
pelo Estado do Espírito Santo. Sua atuação nessas comissões tem
sido marcada pela liderança e pelo compromisso com o pleno de-
senvolvimento sustentável dessas regiões.
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A seguir, listamos algumas das principais leis produzidas na
ALMG desde 1989.

• Política estadual de resíduos sólidos. Lei 18.031, de 2009.
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

• Bolsa verde. Lei 2?2 de 2008. Dispõe sobre a concessão
de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a
denominação de Bolsa Verde, para os fins que especifica, e altera
as Leis 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos, e 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políti-
cas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

• Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Susten-
tável das Bacias Hidrográficas do Estado - Fhidro. Lei 15.910, de
2005. Dispõe sobre o Fundo de Recuperacào, Proteção e Desenvol-
vimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Ge-
rais (Fhidro), criado pela Lei 13.194, de 1999, e dá outras providências.

• Políticas Florestal e de Proteção da Biodiversidade. Lei
14.309, de 200?. Dispõe sobre as poFiticas florestal e de proteção
à biodiversidade no Estado.

• Política de proteção à fauna aquática e de desenvolvimento da
pesca e da aquicultura no Estado. Lei 14.181, de 2002. Dispõe so-
bre a política de proteção,) fauna e à flora aquáticas e de desenvolvi-
mento da pesca e da aquicultura no Estado e dá outras providências.
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• Política estadual de reciclagem de materiais. Lei 14.128, de
2001. Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais
e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à
Gestão de Resíduos Sólidos.

• Águas subterrâneas. Lei 13.?71, de 2000. Dispõe sobre a ad-
mnistraçào, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
de domínio do Estado e dá outras providências.

• Política estadual de recursos hídricos. Lei 13.199, de 1999.
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras
providências.

• Proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Lei
?7?2, de 1980. Dispõe sobre a prcteçáo, a conservaao e a me-
lhoria do meio ambiente.
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