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O tema Meio Ambiente, do Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e
Tecnológico, foi debatido no dia 6 de novembro de 2018. O grupo de trabalho, composto
por 12 pessoas, identificou duas áreas de interesse, que conformaram os subgrupos:
Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no
PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

24 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E
PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS;

•

62 – INFRAESTRUTURA RURAL;

•

64 – BARRAGENS DE MINAS;

•

120 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS;

•

122 – ÁGUA PARA TODOS – UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA;

•

143 – PROTEÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, DA FAUNA, E DA
BIODIVERSIDADE FLORESTAL;

•

145 – SANEAMENTO É VIDA

•

191 – MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram:
•

incluir o Território Alto Jequitinhonha e acrescentar metas física e financeira na
Ação 4093 – Desenvolvimento de Atividades de Educação e Capacitação em
Recursos Hídricos;

•

garantir a construção de estradas vicinais nos municípios da Bacia do Rio Fanado,
por meio da regionalização e ampliação de metas física e financeira na Ação 4151
– Estradas Vicinais;

•

instituir ação destinada à promoção do artesanato indígena com materiais
recicláveis;

•

garantir a continuidade da execução do projeto Enxurrada, com a ampliação de
metas física e financeira da Ação 1012 – Manejo Integrado de Sub-bacias
Hidrográficas;

1

•

assegurar a perenidade do acesso à água nos municípios da Bacia do Rio Fanado,
por meio do aporte de recursos na Ação 1032 – Construção de Reservatórios de
Médio e de Pequeno Porte –, para a construção de sete reservatórios de água, e
da ampliação de metas física e financeira na Ação 1056 – Implantação de
Barramentos - Pequenas Barragens –, para a construção de 50 barraginhas;

•

promover a recuperação do Córrego Areão, principal afluente do Rio Fanado, por
meio do aporte de recursos na Ação 4322 – Fomento Florestal;

•

restaurar a Ação 4292 – Monitoramento Integrado das Águas Subterrâneas – e
ampliar recursos na Ação 4390 – Monitoramento Hidrogeometeorológico –, para a
implantação de estações fluviométricas telemétricas;

•

ampliar metas física e financeira, no Território Metropolitano, da Ação 4380 –
Gestão das Unidades de Conservação –, destinadas à manutenção do Parque
Estadual Serra Verde;

•

assegurar a implantação de estações de esgoto em distritos do Município de Itinga
e de fossas sépticas nos municípios da Bacia do Rio Fanado, por meio da
ampliação de metas física e financeira da Ação 1014 – Estudos, Projetos e Obras
para Implantação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário;

•

promover estudos de viabilidade de implantação de usina de resíduos sólidos em
Minas Novas, para tratamento do resíduo produzido nos municípios da Bacia do
Rio Fanado;

•

criar ação, no âmbito do Programa 191 – Melhoria da Qualidade Ambiental –
destinada ao apoio às organizações de catadores de material reciclado;

•

aportar recursos para a estruturação física e operacional do Centro Mineiro de
Referência em Resíduos;

•

assegurar recursos, no âmbito da Ação 4517 – Bolsa Reciclagem –, para o
fortalecimento operacional do Comitê Gestor do Bolsa Reciclagem;

•

recomendar ao governo do Estado que fomente a articulação de uma rede de
organizações e entidades para o monitoramento ambiental, e que desenvolva
campanhas de estímulo à separação dos materiais recicláveis e sua destinação às
organizações de catadores, com vistas à valorização desse trabalho.
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