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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:03 pm

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto
a esta ação proposta?

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Sex Jan 03, 2014 10:01 pm

Matéria do Jornal Tribuna de Minas:

moderador
Mensagens: 121
Registrado em: Qua
Dez 04, 2013 7:49 am

Julio Cesar Teixeira
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Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan
02, 2014 8:14 pm

"O tema não é novo, mas a cidade continua mostrando dificuldades em gerir
seus recursos hídricos e impedir a ocupação irregular do solo em torno de
seus mananciais. Para que a Represa João Penido não termine como a de São
Pedro, cuja desativação já está prevista, vai ter que colocar a pauta no centro
da agenda pública. O assunto foi debatido, nesta quinta-feira (17) à tarde, na
Câmara Municipal, em audiência proposta pelo vereador José Márcio (PV), que
reuniu representantes da sociedade civil, especialistas e autoridades
municipais. O principal consenso foi quanto à urgência de garantir, de maneira
eficiente, a proteção da água que abastece Juiz de Fora, a fim de que o
interesse público se sobreponha ao particular."
Propostas:
1. Rever as leis de proteção dos mananciais de água no Município, tendo em
vista a perda do marco legal de proteção da Represa Dr. João Penido, objeto
de especulação imobiliária no seu entorno, e a falta de proteção do Ribeirão
Espírito Santo.
2. Buscar mecanismos de gestão compartilhada da Represa de Chapéu D'Uvas
com os municípios de Antônio Carlos, Ewbanck da Câmara e Santos Dumont.
3. Fundamental contratar fiscais para fazer cumprir as leis de proteção dos
mananciais, caso elas sejam criadas.
Para mim, o ponto mais fraco da proposta do Plano Municipal de Saneamento
Básico, pois deverá ser o maior problema do futuro próximo do município: a
perda dos mananciais para consumo humano.

Re: Debate:
por C ecilia Rabelo » Seg Jan 06, 2014 5:11 pm

Cecilia Rabelo
Mensagens: 17
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Registrado em: Sex
Dez 27, 2013 9:28 am

Você conhece a lei/projeto de lei do Estatuto das Metrópolis, pelo que sei em
fase final de aprovação pelo Congresso. Precisamos conhecer e avaliar a
possibilidade de instituição de um instrumento de planejamento regional para
o caso da bacia de Chapéu D'uvas.

moderador

Re: Debate:
por moderador » Ter Jan 07, 2014 3:25 am

Julio, suas propostas me pareceram muito pertinentes e adequadas. Pode-se
inclusive partir delas para a definição das diretrizes. Você pode explicar melhor
por que você considera esta Ação A203 um ponto fraco. Você entende que a
redação não está boa? Considera "traçar diretrizes" pouco? Tem outra
redação a propor?

por Lucas de Almeida » Sex Jan 17, 2014 11:15 am

Reforço a importância da preservação do entorno dos mananciais de
abastecimento de água de Juiz de Fora. Conforme já citado, a represa Dr.
João Penido sofre com a especulação imobiliária sendo esta uma grande
preocupação relacionada à qualidade da água do manancial. Além da
atualização da legislação pertinente ao tema, sugiro a realização de estudos
e pesquisas com ênfase nos impactos provocados devido à ocupação desta
área, assim como a divulgação dos resultados para a população.
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Mensagens: 121
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Lucas de Almeida
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Voltar para P2.04.A203 - Traçar diretrizes de proteção da área de preservação do manancial de
Chapéu D’Uvas, Ribeirão Espírito Santo e São Pedro e atualizar a legislação vigente para a proteção
da Represa João Penido
Ir para:

P2.04.A203 - Traçar diretrizes de proteção da área de preservação
Ir
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