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RESOLUÇÃO Nº 45 de 02 de MARÇO de 2009 
 

Institui a Câmara Técnica de Educação 
Ambiental e Mobilização Social. 

 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH, no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Lei no 10.432, de 20 de dezembro de 2006, tendo em vista o disposto nos 
art. 25 do seu Regimento Interno, aprovada pela Resolução nº 17, de 30 de maio de 2007, e a 
Política Nacional de Educação Ambiental instituída pela Lei 9795 de 27 de abril de 1999,  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Instituir a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social – CTEM, como 
Câmara Permanente, de acordo com os critérios estabelecidos no Regimento Interno do 
CONERH. 

Art. 2º. São competências da Câmara Técnica: 

I - propor diretrizes, planos e programas de educação ambiental e capacitação em recursos 

hídricos; 

II - propor e analisar mecanismos de articulação e cooperação entre o poder público, os setores 

usuários e a sociedade civil quanto à educação ambiental e capacitação em recursos hídricos; 

III - propor e analisar mecanismos de mobilização social para fortalecimento do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

IV - propor e analisar mecanismos de difusão da Política Estadual de Recursos Hídricos nos 

sistemas de ensino, tornando efetivos os fundamentos da Lei Estadual 10.432 de 20 de 

dezembro de 2006, fundamentado na Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 

V - propor e analisar diretrizes de disseminação da informação sobre os recursos hídricos 

voltadas para a sociedade, utilizando as formas de comunicação que alcancem a todos; 

VI - recomendar critérios referentes ao conteúdo de educação ambiental em recursos hídricos 

nos livros didáticos, assim como para os planos de mídia relacionados ao tema de recursos 

hídricos; e 

VII - exercer competências do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que lhe forem 

especialmente delegadas pelo Plenário. 

 
Art. 3º. A Câmara Técnica será composta por, no mínimo, seis membros e, no máximo, doze, 
respeitada a composição tripartite, contando com a participação do Poder Público, dos usuários 
e da sociedade civil. 
 
Art. 4º. A Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social – CTEM terá prazo de 
dois meses, a partir da publicação desta Resolução, para sua instalação, cabendo à Secretaria 
Executiva do CONERH prestar o apoio necessário a sua efetivação, conforme disposto no art. 
41, inciso III, do Regimento Interno do Conselho. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Salvador, 02 de MARÇO de 2009 
 

JULIANO SOUSA MATOS  
Presidente do CONERH  

JULIO CESAR DE SÁ DA ROCHA 
Secretário Executivo do CONERH 
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