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Eleição das Diretorias

Procomitês

O processo eleitoral para renovação das Diretorias dos Comitês está
sendo ﬁnalizado. Até o dia 30/09/2020, as Diretorias de 35 CBHs foram
renovadas para o mandato 2020-2022. Para ter conhecimento de todas
as etapas, dos Planos de Trabalho e da composição das novas Diretorias
acesse o Portal dos Comitês.

O Estado de Minas Gerais aderiu ao Procomitês, em parceria do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (Igam) com a Agência Nacional de Águas
(ANA). 13 (treze) comitês serão beneﬁciados com os recursos do
Programa. Nos dias 01/09, 02/09 e 03/09 aconteceram oﬁcinas, onde foi
fechado o quadro de indicadores e metas que irá nortear o trabalho dos
CBHs durante os 05 (cinco) anos de vigência do Programa. Seguindo o
regulamento do Procomitês, as próximas etapas são a aprovação pelo
CERH do quadro de metas deﬁnido na Oﬁcina e assinatura do contrato
com o Governo Estadual para repasse dos recursos que serão recebidos
do Governo Federal, para investimento em ações para o funcionamento e
melhoria dos comitês.

http://comites.igam.mg.gov.br/processos-eleitoral/505-eleicoes-diretorias-2020

O Igam tem novo Diretor Geral

https://www.youtube.com/watch?v=unvLgSrXf8A

Igam oficializa programa que monitora implementação
dos Planos Diretores de Recursos Hídricos

Fiquem ligados!
O Instituto Mineiro de Gestão das Águas tem
um novo diretor-geral. Marcelo da Fonseca assumiu no dia 22/09/2020 o
posto ocupado por Marília Melo, que passa a comandar a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).
Marcelo é servidor de carreira do Igam desde 2006 e tem vasta
experiência no órgão.
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2428-marcelo-da-fonseca-assume-como-novo-diretorgeral-do-igam

Igam declara escassez hídrica em porção da
Bacia do Rio Araçuaí

Batizado de Aprimora PDRH, o programa tem como objetivo medir e
aprimorar a implementação das ações previstas nos Planos Diretores de
Recursos Hídricos (PDRH) de Minas Gerais para contribuir com a gestão
das águas no Estado. O programa vem sendo construído desde 2017 pelo
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e acaba de ser oﬁcializado
como uma ferramenta para nortear o trabalho no âmbito do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH).
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2409-igam-oﬁcializa-programa-que-monitoraimplementacao-dos-planos-diretores-de-recursos-hidricos

Igam lança cartilha para orientar usuários sobre
Cobrança pelo uso da água

O Igam publicou no dia 22/09/2020, por meio da Portaria nº 56, declaração
de escassez hídrica superﬁcial em porção da Bacia do Rio Araçuaí. As
restrições são aplicadas aos usuários que têm outorga vigente e
perdurará até dia 20/11/2020.
http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2363-minas-adere-a-programa-nacional-para-fortalecergestao-dos-comites-de-bacia

Igam declara escassez hídrica em porção da
Bacia do Rio Paraúna

O Igam publicou no dia 26/09/2020, por meio da Portaria nº 62, declaração
de escassez hídrica superﬁcial em porção da Bacia do Rio Paraúna (que
pertence à bacia hidrográﬁca do Rio das Velhas) e sua bacia de
contribuição. As restrições são aplicadas aos usuários que têm outorga
vigente e perdurará até dia 20/11/2020.

A cartilha produzida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam)
com orientações sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no
Estado, já está disponível para consulta de usuários de recursos hídricos
e também dos atores ligados à gestão das águas em Minas Gerais. A
cartilha disponibilizada pelo Igam vem como um documento com
informações didáticas para incentivar e apoiar os comitês das 24 bacias
que ainda não têm esse mecanismo e que são as instituições
responsáveis por implementar a cobrança. O objetivo é que ela sirva para
tirar dúvidas dos usuários e, ao mesmo tempo, estimular os comitês a
cumprirem a obrigação prevista no Decreto 47.860/2020 dentro do prazo.

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2421-igam-lanca-cartilha-para-orientar-usuarios-sobrecobranca-pelo-uso-da-agua

GT Cobrança do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2431--igam-declara-escassez-hidrica-em-porcao-da-baciado-rio-parauna

A Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográﬁcas e
Articulação à Gestão Participativa – GECBH tem nova cheﬁa
As discussões sobre a Cobrança pelo uso da água no CERH estão em
andamento. No último dia 28/09/2020 o GT criado para este ﬁm, encerrou
a primeira etapa sobre metodologia e preço da cobrança. As propostas
apresentadas pelo Grupo de Trabalho serão encaminhadas para as
Câmaras Técnicas. Na próxima etapa, o GT inicia as discussões sobre a
aplicação dos recursos da cobrança.
Foi publicado no dia 30/09/2020 no Diário Oﬁcial, a nomeação da nova
Gerente de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográﬁcas. Maria de Lourdes
Amaral Nascimento, que até então era Gerente de Planejamento de
Recursos Hídricos do Igam, assume a GECBH no lugar de Clarissa Bastos
Dantas.

http://igam.mg.gov.br/component/content/article/16-duvidas/2129-pagina-principal-gt-03-ctil-e-ctplan

