CÂMARA MUNCIPAL DE POUSO ALEGRE
COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA – USO CONSCIENTE DA ÁGUA
Carta de Considerações

Para reforçar os compromissos e sugestões apresentadas, a Comissão de Ordem Social fará agora a leitura
da Carta de Conclusões apresentadas nesta Audiência Pública sobre Uso Consciente da Água, ocorrida no
dia 26 de novembro de 2014.

Sugestões e apontamentos dos participantes:


Engenheiro sanitarista Luiz Eduardo, gerente de operações da Copasa:

Pouso Alegre pertence à bacia do Rio Sapucaí. Comparando-se à situação que acontece em todo Brasil,
Pouso Alegre ainda está numa situação ainda aceitável, porém é importante levantar a questão agora para
que não aconteça aqui em Pouso Alegre o que já está acontecendo em cidades como São Paulo. O trabalho
preventivo é fundamental.



Gerente da Emater de Pouso Alegre, Alexandre Kurachi

Apresentou um relato técnico sobre as reservas de água doce e o uso do recurso em todo o mundo e
principalmente no Brasil. Segundo Alexandre, não basta proteger as nascentes, é preciso reflorestar as
áreas de recarga. Ressaltou a questão da impermeabilização do solo na área urbana e repensar a cobertura
do solo na zona rural. É preciso haver a adequação na construção civil. É importante entender que a
responsabilidade é de todos os cidadãos e não somente do poder público.


PolÍcia Ambiental, Tenente Cristiano Pires Alvim

Explicou à população que, entre as atribuições da Polícia Ambiental estão a atenção à fauna, flora e os
recursos hídricos. A Polícia Ambiental já vem recebendo demandas desde o inicio do ano com relação aos
recursos hídricos. Levantou a importância de se trabalhar a questão da sustentabilidade, pois é preciso
haver um equilíbrio entre as questão econômicas e as ambientais.



Estudante Lucas Sagiorato, membro da Escola do Legislativo da Câmara de Pouso Alegre e
participante do projeto da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Parlamento Jovem

Relatou sua experiência com os debates feitos em 2013 com os jovens por meio do projeto da ALMG,
Parlamento Jovem que na época trabalhou o tema “Cidades Sustentáveis”. Apresentou propostas
relatadas no PJ que podem ser usadas em Pouso Alegre como:
1) Uso da válvula Dual Flash nos prédios públicos, que é uma válvula que produz uma economia de
até 50% do consumo. A válvula faz um uso diferenciado da água dependendo do tipo de dejeto a
ser descartado e assim economiza água.
2) Garantia de que construções de médio e grande porte tenham captação da água pluvial para que
moradores usem essa água em atividades como limpezas externas.



Vereador Mauricio Tutty, que também foi Secretário de Meio Ambiente de Pouso Alegre

Garantir que a Legislação já existente seja cumprida e ainda a proposição de novas leis na questão.
Ressaltou o trabalho legislativo feito por seu mandato como:
1) Atualização da Política Municipal de Meio Ambiente, que era de 1992 e já estava defasada, agora,
com a atualização ela já está em consonância com a legislação atual;
2) Projetos do IPTU Verde e EcoCrédito que já foram enviados ao Executivo, já que são de
competência do Executivo. O projeto do EcoCrédito já veio para esta Casa e deve ser votado em
breve. A Prefeitura por sua vez, faria incentivos fiscais à população. Por meio da renúncia fiscal,
para aquisição de bens e serviços ambientais.
3) Programa de Uso Consciente e Reaproveitamento da Água que foi aprovado na última semana e
deve entrar para segunda votação nesta Casa. Uma das sugestões apresentadas é construir um
reservatório acima do Dique II.

A população presente participou apresentando perguntas às entidades representadas. As perguntas que
foram possíveis já foram respondidas pelos responsáveis. Os questionamentos que puderam ser
respondidos no momento serão encaminhados pela Comissão aos órgãos competentes; a Comissão será
responsável por retornou aos moradores a resposta devida.

Medidas que a Prefeitura já está adotando:





Secretário de Governo, Douglas Dória:
Criação da Gerência dos Recursos Hídricos, uma contrapartida pela construção da Dique II.
Começamos a construção do plano de saneamento do município
Buscado articular várias ações com apoio do Exército, vamos começar a limpeza e plantio de
árvores da mata ciliar
 Buscando articulação com proprietários das terras lindeiras do Rio Mandu para viabilizar
construção de “barraginhas” obras que precisem de recursos menos.

 Para tudo isso, é preciso unir forças com a população.
 Unindo forças com Sec. Municipal e Estadual de Educação para que todo dia 22 haja atividades nas
escolas sobre conscientização do uso da água. É fundamental trabalhar a educação para a
consciência do uso correto da água.
 Aumentar ligação com IGAN
 Intenção de criar o consórcio da Micro Bacia do Rio Mandu, atingindo outras cidades como Borda
da Mata, Ouro Fino, para trabalho unido das cidade



Adinei Arlindo – Gerência de Recursos Hídricos
 Trabalho com produtores rurais;
 Áreas mais preservadas próximas ao Mandu são as áreas pertencentes à União, ao 14º GAC.
 Plantio de 2 mil mudas com plantio, cercamento e monitoração da área para reconstituir essas
áreas de forma mais eficiente
 Grande parte dos recursos que vêm para o produtor rural vem do Governo Federal então é
importante ter projetos formados



Chefe de Gabinete, Márcio Faria
 Um grupo que toda quarta-feira se reúne na Prefeitura para discutir a questão dos recursos
hídricos
 Campanha de conscientização com materiais de comunicação e atividades educativas
principalmente com as crianças e jovens por ser fundamental compreender que a questão
da água interessa a todos.

