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Deliberação CBHVELHAS Nº 04/04, de 10 de dezembro de 2004 

 
Aprova a “Meta 2010 – Navegar, pescar e nadar no 
rio das Velhas”. 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, instituído por meio do Decreto 
Estadual n.º 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições e, 
 
Considerando que a proposta do Projeto Manuelzão, consubstanciada na “Meta 2010 – 
Navegar, pescar e nadar no rio das Velhas”, foi aprovada pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais e formalizada como ação governamental em Termo de Compromisso 
assinado em 22 de março de 2004 e publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 23 de 
março de 2004, em que representantes do Poder Público, do setor empresarial e da 
sociedade civil resolvem conjugar todos os esforços, visando a atender às metas de 
qualidade para o re-enquadramento de corpos d’água da bacia do rio das Velhas, no 
trecho da confluência com o ribeirão Sabará até a confluência com o rio Jaboticatubas na 
Classe 2 até o ano de 2010, devolvendo a vida com a presença dos peixes que já 
povoaram o rio das Velhas e propiciando à comunidade de sua bacia a possibilidade da 
pesca, do lazer (natação e navegação) e do turismo; 
 
Considerando que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas vem promovendo 
esforços com vistas ao alcance da “Meta 2010 – Navegar, pescar e nadar no rio das 
Velhas”, por meio  de uma Comissão Técnica de Acompanhamento da elaboração do 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Aprovar a “Meta 2010 – Navegar, pescar e nadar no rio das Velhas” como eixo 
norteador dos trabalhos do CBHVelhas até o ano de 2010, visando a garantir à 
comunidade da bacia água em quantidade e qualidade, que propicie as atividades de 
pesca, lazer e turismo e desenvolvimento sócio-econômico sustentável na bacia do rio 
das Velhas 
 
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2004. 
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