
 

 

MOÇÃO 

MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DAS AÇÕES DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROMOVIDAS PELA EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO DO CBH 

RIO DAS VELHAS. 

Os Subcomitês de Bacia Hidrográfica, vinculados ao CBH Rio das Velhas, no uso de suas 

atribuições e competências que lhes são conferidas pelas Deliberações Normativas CBH Rio 

das Velhas 02 de 2004 e 02 de 2009, e; 

Considerando que os trabalhos desenvolvidos pela Equipe de Mobilização do Comitê do Rio 

das Velhas estão em consonância com os preceitos e princípios da gestão compartilhada de 

recursos hídricos estabelecidos pela Lei 9433/1997 e Lei Estadual 13.199/1999; 

Considerando que o Comitê do Rio das Velhas, em reunião ordinária, aprovou o Plano 

Plurianual de Ações 2015 - 2017, no qual é prevista a aplicação de recursos para a execução 

continuada das ações de mobilização e de educação ambiental na bacia hidrográfica do Rio das 

Velhas; 

Considerando a Deliberação Normativa CBH Rio das Velhas 08/2012 que estabeleceu os 

princípios e diretrizes para a Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização do CBH 

Rio das Velhas - CTECOM; 

Considerando a Deliberação Normativa CBH Rio das Velhas 09/2012 que criou o plano de ação 

para educação, comunicação e mobilização social na bacia hidrográfica do Rio das Velhas; 

Considerando que as ações educativas e de mobilização social promovidas pela Equipe de 

Mobilização são realizadas de forma continuada e são consideradas estruturas de apoio 

fundamental para as atividades e ações desenvolvidas pelos subcomitês de bacia hidrográfica; 

Considerando que o contrato vigente para a Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas tem 

duração até agosto de 2016 e até o momento de realização deste encontro de subcomitês não 

foi apresentada proposta de continuidade para os serviços de educação e mobilização social na 

bacia do Rio das Velhas em apoio aos Subcomitês de bacia Hidrográfica; 

Dessa forma, reunidos durante o VI Encontro de Subcomitês da Bacia do Rio das Velhas, 

realizado nos dias 14 e 15 de julho de 2016, na cidade de Curvelo, os coordenadores e 

conselheiros dos subcomitês de bacia recomendam ao CBH Rio das Velhas, à AGB Peixe Vivo e 

ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) a manutenção ininterrupta das ações de 

mobilização e de educação ambiental promovidas pela equipe de mobilização do CBH Rio das 

Velhas, de forma a permitir a continuidade exitosa das ações de participação popular ampliada 

e de interlocução entre as ações do Comitê do Rio das Velhas e de suas unidades 

descentralizadas, os subcomitês de bacia. 


