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e da cobrança pelo u o de recur os hídricos

Diante de manifestação anunciada pelo Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas
(FMCBH) e do lançamento da Campanha “Ação pelas Águas”, relacionada ao rer e dos
recur os da cobrança pelo u o de recur os hídricos, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e
Recur os Hídricos (Sisema) esclarece que:

O governo do Estado de Minas Gerais vem empenhando os esforços nece ários para o
fortalecimento dos Comitês de Bacias, por meio de inúmeras açõe , a exemplo da recente
contratação de 24 apoios administrativos para atendimento aos comitês que não têm cobrança
pelo u o da água instituída. Outra medida foi a publicação do chamamento público Semad
01/2018 que tem como objetivo promover a estruturação, operacionalização e manutenção das
atividades dos CBHs que não têm a cobrança implementada.

No ano de 2018, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) contratou a elaboração dos
Planos Diretores de quatro importantes bacias hidrográficas do Estado: Paraopeba, Mucuri,
São Matheus e Bacias do Leste. Tais instrumentos contribuem com avanços na gestão de
recur os hídricos ne as Bacias e deixarão o Estado de Minas Gerais com apenas uma Bacia
sem plano.

Importante destacar que o Governo disponibilizou o recur o de custeio das Agências de Bacia
para que fos e garantido o seu adequado funcionamento e apoio aos respectivos comitês,
restando apenas a regularização do último quadrimestre de 2017 e o primeiro de 2018.
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O Governo reitera seu compromisso com o fortalecimento da gestão hídrica no Estado de
Minas Gerais e fortalecimento da descentralização e participação social, fundamento base da
política das águas.

Ascom/Sisema

3/3

