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MOÇÃO 02/2012 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, no uso de suas 
atribuições, definidas por lei e demais normas complementares e, 

 
Considerando que os recursos do FHIDRO – Fundo de Recuperação, Proteção 

e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – 
são utilizados para dar suporte financeiro aos comitês que tem como competência a 
articulação dos diversos atores da sociedade civil, do poder público e dos usuários 
para a implantação de programas e projetos que busquem a melhoria da qualidade e o 
aumento da quantidade da água, por meio da implantação dos instrumentos de gestão 
de recursos hídricos; 

 
Considerando que durante todo o processo de discussão da cobrança e da 

elaboração do Contrato de Gestão já assinado entre o IGAM e o IBIO, com 
interveniência dos seis comitês mineiros de rios afluentes ao Rio Doce, foi manifestado 
por todas as plenárias a valorização e o reconhecimento da importância e necessidade 
do recebimento dos recursos do FHIDRO para fortalecimento dos CBHs; 

 
Considerando que os recursos do FHIDRO, além de serem fundamentais para 

custeio de atividades dos CBHs, podem ser utilizados para a recuperação de áreas 
degradadas, projetos de saneamento e pagamento do programa Bolsa Verde, entre 
outros; 

 
Considerando que na bacia do Rio Doce, diferentemente do que acontece na 

bacia do Rio das Velhas (onde a arrecadação pela cobrança gira em torno de nove 
milhões de reais/ano) e da bacia do Rio Araguari (com arrecadação em cerca de seis 
milhões de reais/ano), a arrecadação prevista para parte dos comitês da bacia do Rio 
Doce gira em torno de R$ 500 mil/ano, recursos insuficientes para a implantação dos 
programas previstos no PIRH-DOCE e PARHs, como também para a estruturação e 
funcionamento dos CBHs e manutenção da entidade equiparada às funções de 
agência de bacia; 

 
Considerando o inadmissível contingenciamento dos recursos do FHIDRO pelo 

Estado de Minas Gerais, que tem levado ao fechamento de vários comitês de bacia 
hidrográfica no Estado e o não pagamento de vários projetos para melhoria da 
qualidade e aumento da quantidade de água, já aprovados em editais de anos 
anteriores, 

                
Resolve, 
 
Aprovar moção dirigida ao Governo do Estado de Minas Gerais reivindicando: 
 
1. Descontingenciamento imediato dos recursos do FHIDRO, com 
melhoria nos procedimentos para acesso aos recursos e envio dos projetos; 
2. Alteração da legislação em vigor, garantindo o repasse de recursos do 
FHIDRO para fins de gestão dos CBHs que já implementaram a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos; 
3. Apresentar prestação de contas dos recursos disponíveis e 
efetivamente aplicados por projeto. 
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