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Prazo para regularizar
outorgas vai só até
o próximo dia 31

termina no próximo dia 31 deste mês o prazo para 
os usuários de água passível de outorga regularizem 
sua situação junto ao instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (igam). Até agora, mais de 300 mil usuários de 
água já registraram no igam os diversos usos dos recur-
sos hídricos feitos em Minas Gerais, conforme balanço 
feito na 5ª reunião do Grupo Gestor da “Campanha 
de Regularização do uso da Água”.  desde o início da 
Campanha até maio de 2009 já foram realizados mais 
de 400 eventos em 240 municípios mineiros, nos quais 
foram realizados procedimentos para orientação para 
a regularização do uso da água, treinamentos para o 
preenchimento do registro, esclarecimento de dúvidas 
e realização do registro por meio de balcões de aten-
dimento. A maioria dos registros já analisados foram 
relativos a captações em águas subterrâneas. Para pre-
encher o formulário do Registro deve-se procurar uma 
das superintendências Regionais de Meio Ambiente 
(suprams), os escritórios do instituto estadual de Flores-
tas (ieF), as frações da Polícia Militar de Meio Ambiente 
(PMMA) ou ainda acessar o site do igam. Ficam dis-
pensados de fazer o registro os usuários de água que 
possuem outorga ou certificado de uso insignificante 
ou que sejam exclusivamente usuários de água de con-
cessionárias, como Copasa ou serviços municipais de 
abastecimento público. Mais informações pelo telefone 
(31) 3219-5760.

Projetos devem ser 
votados essa semana

esta deve ser uma semana decisiva para a aprova-
ção de dois projetos importantes nas área de saneamen-
to e meio ambiente, ambos do governo de Minas. um 
deles é o Projeto de lei (Pl) 3.186/09, do governador, 
que cria a Agência Reguladora de serviços de Abaste-
cimento de Água e de esgotamento sanitário do estado 
de Minas Gerais (Arsae-MG), que está pronto para a 
votação em plenário em segundo e último turno. tam-
bém esta semana, entre em votação, conforme previ-
são do secretário de Meio Ambiente e desenvolvimento 
sustentável, josé Carlos Carvalho, o Pl 2.771/09, que 
fixa novas regras para o consumo de carvão vegetal 
no estado. de acordo com josé Carlos não existe, no 
governo, impasse sobre qual secretaria – se de Meio 
Ambiente ou Agricultura – deveria ser responsável pelo 
controle do plantio de florestas renováveis.

Associados avaliam
política de saneamento

nem boa, nem má. A maior parte (44,23%) 
dos internautas que responderam à enquete do site 
da Abes considera apenas razoável a política de sa-
neamento do governo lula. nos extremos estão os 
17,31% que consideram “excelente” e 11,54% que a 
avaliam como “ótima” a ação do governo federal nes-
sa área. o percentual dos que a avaliam como “ruim” 
ou “péssima” é igual: 13,46%. Participe você também 
da enquete da Abes-MG. A pesquisa está no site da 
entidade: www.abes-mg.org.br

Cursos da próxima semana são variados
A agenda de cursos da Abes-MG na semana que vem está movimentada. entre 13 e 16, 

suzana Mascarenhas dará curso sobre “licenciamento Ambiental”; nos dias 17 e 18, luiz Geraldo 
Arruda falará sobre “Gestão e engenharia do Valor”. e, encerrando a programação, Cícero Cata 
Preta dará curso sobre “impermeabilização inferior e superior de Aterro sanitário”. os cursos serão 
na sede da Abes-MG, na rua são Paulo, 824, 14º andar. A programação completa dos cursos está 
no site da Abes, no endereço www.abes-mg.org.br

Projetos de irrigação têm prazo para regularização
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