
 

 

Ofício SCBH Rio Cipó Nº 04/2020 

 

Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2020. 

 

Aos Candidatos a Eleição 2020,  

Prefeituras Municipais da Bacia do Rio das Velhas 

 

Assunto: Orientações sobre as próximas eleições municipais. 

 

Prezados (as) Candidatos (as), 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH Rio das Velhas - é 

órgão de Estado, deliberativo, consultivo e propositivo, criado pelo Decreto 

Estadual 39.692/98, que visa à melhoria da quantidade e qualidade das águas 

na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, a qual abrange 51 municípios de 

Minas Gerais.  

O CBH Rio das Velhas busca ampliar sua atuação, articular o diálogo entre os 

diferentes atores da sociedade, por meio de uma discussão democrática no 

que tange aos aspectos relacionados aos recursos hídricos. Assim a DN 

01/2012 Define as Unidades Territoriais Estratégicas do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. Que estabelecem os limites territoriais para a 

criação de Subcomitês de Bacia Hidrográfica. Dentre eles o Subcomitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Cipó (SCBH Rio Cipó).  

O Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cipó juntamente com o CBH Rio das 

Velhas vem ao longo dos anos desenvolvendo projetos hidro ambientais e 

ações locais no território da Bacia do Rio Cipó com intuído de garantir a 

preservação do Rio Cipó e a melhoria da qualidade ambiental do entorno.  O 

conselho se reúne uma vez a cada mês e conta com representantes da 

sociedade civil, poder público municipal e estadual e usuários de água.  



 

 

Visando garantir a Preservação do Rio Cipó e minimizar os impactos 

ambientais causados pela ocupação humana. O SCBH Rio Cipó recomenda 

aos candidatos as prefeituras municipais que insiram os seguintes pontos de 

pauta a serem considerados nos planos de governo municipais, justificado a 

importância dos temas para a melhoria social dos municípios e qualidade e 

quantidade das águas do Rio Cipó que reflete no Rio das Velhas. 

Pautas relevantes que devem ser inseridas nos planos de governo municipais:  

 Melhoria do esgotamento sanitário urbano e rural das localidades. 

Seguindo as metas e proposições dos planos de saneamento 

municipais. 

  Ações de preservação ambiental de nascestes, matas ciliares e 

remanescentes de áreas preservadas do cerrado.  Ações efetivas de 

combate a queimadas. 

 Intervenções para que não ocorra ocupação irregular no território e que 

se faça analises sobre o uso e ocupação dos municípios a cada tomada 

de decisão. 

 Cumprimento do TAC – Termo de Ajustamento de conduta,  firmado 

entre as prefeituras e CBH Rio das Velhas em que a prefeitura se 

compromete a fazer manutenções pontuais nas barriguinhas construídas 

no projeto hidro ambiental. E faça manutenção correta nas estradas 

vicinais. 

 Reconhecer a importância do Subcomitê como parceiro da 

Administração Pública, designar colaboradores que se envolvam com as 

demandas hídricas do município e participem ativamente das reuniões. 

 

 

 



 

 

Quaisquer informações complementares poderão ser realizadas por meio do 

endereço eletrônico izabel.nogueira@cbhvelhas.org.br. 

Atenciosamente 

 

Sônia Maria Correa Oliveira 

Coordenadora Geral do CBH Rio Cipó 

 

mailto:izabel.nogueira@cbhvelhas.org.br

