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PROPOSIÇÃO N° PES – B-03-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
(         ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de 
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( X ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na               
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira            
sob a ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da            
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas            
de Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO - BACIAS E MICRO BACIAS HIDROGRÁFICAS. 
 
I - Situação existente: 
Preocupação com a preservação das nascentes, ação de programas existentes ainda é            
ineficiente.Precariedade de recursos públicos e privados para recuperação das Bacias e suas            
Micro Bacias que encontram-se afetadas pelo assoreamento e pela contaminação de efluentes            
tóxicos que destroem a vida no ambiente aquático e inviabiliza a captação de água para               
consumo humano. 
 
II- Descrição da proposição:  
Diagnóstico atualizado de situação de poluição e assoreamento das Bacias, visando embasar            
ações de recuperação e preservação. 
 
III- Justificativa: 
Poluição e assoreamento das bacias, causadas principalmente pelas Mineradoras e indústrias           
localizadas próximos às bacias. 
 
IV - Fundamentação legal: 
Federalização das Bacias em conformidade com as Leis vigentes (Agência Nacional de Águas             
– ANA – Lei n° 9.987, de junho de 2000). 
Lei nº 9.433, mais conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de              
Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos             
(Singreh). 
 
V - Sugestão de mecanismo de implantação: 
Criação de programas para financiamento público e privado, prioritariamente para preservação           
e recuperação das Bacias. 
Expansão de programas de recuperação de nascentes. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm

