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PLANO DE TRABALHO PARA GESTÃO 2020/2022 DO CBH ARAGUARI – 

PN2 

 

01)  JUSTIFICATIVA DE PROPOSTA DA CANDIDATURA 

A composição da CHAPA 1 busca aliar a diversidade das representações, a 

experiência dos conselheiros deste Comitê de bacia e a proposta de 

renovação da diretoria, que é sempre importante e muito bem-vinda para a 

condução dos trabalhos das unidades de planejamento e gestão de recursos 

hídricos.  

 

Nesse sentido, pretendemos seguir com o comprometimento no avanço das 

políticas de recursos hídricos que o CBH Araguari já possui, e na 

implementação dos instrumentos de gestão, conforme a legislação vigente. 

São objetivos primordiais da CHAPA 1: 

✓ Garantir a participação de todos os segmentos nas discussões sobre 

os recursos hídricos da bacia; 

✓ Fomentar a criação de novas lideranças para que as ações 

estratégicas do CBH Araguari sejam conduzidas da melhor maneira 

possível; 

✓ Manter um ambiente de participação efetiva dos segmentos, com o 

bom funcionamento das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho; 

✓ Manter a representatividade do Comitê nos eventos e discussões dos 

órgãos colegiados; 

✓ Contribuir efetivamente para a Integração entre os Comitês Afluentes 

e o Comitê Federal do Rio Paranaíba; 

✓ Trabalhar incansavelmente pela distribuição adequada dos valores 

arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, na Bacia 

do Rio Araguari. 

 

02) PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CBH 

ARAGUARI 

 

• Revisar o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araguari; 



• Promover o Enquadramento dos corpos d’água na bacia; 

• Acompanhar periodicamente, junto com o Grupo de Acompanhamento e 

Gestão do Contrato entre a Entidade Delegatária e o IGAM, o 

cumprimento das ações pré-estabelecidas no PPA – Planejamento 

Plurianual; 

• Revisar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê, com a implementação 

dos programas voltados para a melhoria da quantidade e qualidade das 

águas da bacia; 

• Promover o diálogo com os segmentos para apurar as reais necessidades 

da  

Bacia; 

• Promover apresentações no CBH Araguari de todos os projetos que foram 

contemplados com o recurso da cobrança, promovendo assim um maior 

acompanhamento nos resultados obtidos nos mesmos. 

• Propor ações para a mediação de conflitos de usos de recursos hídricos 

na Bacia; 

• Implementar o Regimento Interno para o funcionamento das Câmaras 

Técnicas e Grupos de Trabalho; 

• Aproximar o Comitê de bacia à realidade dos seus municípios, por meio 

de visitas em suas sedes e reuniões com seus gestores;  

• Apoiar os municípios da bacia, que não possuem sistema(s) de 

tratamento de efluentes, na viabilização de soluções para tal situação: 

• Realizar Oficinas de Capacitação para os conselheiros; 

• Defender os interesses da bacia em diversos órgãos estatais, colegiados, 

etc.; 

• Propor parcerias com demais órgãos do Estado, da União e dos 

municípios. 

• Cobrar e acompanhar as ações efetivas do uso dos recursos da cobrança 

de água na Bacia. 

 

Dessa forma, apresentamos o plano de trabalho da CHAPA 1 e solicitamos sua 

respectiva inscrição para eleição da nova diretoria do CBH ARAGUARI para o 

mandato 2020-2022. 



 

Araguari, 02 de setembro de 2020 

 

 

 

BRUNO GONÇAVES DOS SANTOS 

CHAPA 1 – DIRETORIA DO CBH ARAGUARI MANDATO 2020-2022. 


