
 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO  

EDITAL ELEIÇÃO CBH PN3 01/2020 

INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA DIRETORIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS 

AFLUENTES MINEIROS DO BAIXO PARANAÍBA -CBH PN3 (GESTÃO 2020-2022) 

 

Indicação de cargos: 

Presidente: Antonio Giacomini Ribeiro (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental – ABES)  

Vice-presidente: Polyanna Custódio Duarte (Associação para a Gestão Socioambiental 

do Triângulo Mineiro- ANGÁ) 

Secretário: Elaine Aparecida Santos Oliveira (Prefeitura Municipal de Araporã) 

Secretária-Adjunta: Anamaria Moya Rodrigues (Hidrosal Empreendimentos Gerais Ltda)  

 

Propostas: 

- Promover o empoderamento do CBH-PN3 por meio de ações de Comunicação e 
Mobilização; 

- Implementar o Plano Diretor do CBH-PN3, promovendo a discussão da implementação 
dos instrumentos de gestão; 

- Estabelecer indicadores de implementação dos projetos e ações estabelecidos no 
Plano Diretor do CBH-PN3; 

- Implementar a câmara técnica de outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

- Implantar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos promovendo discussões 
articuladas entre os diversos segmentos de usuários, através de oficinas contendo 
informações de forma clara e objetivas; 

- Promover a governança entre os segmentos formadores do PN3 de forma a garantir a 
gestão participativa e descentralizada nas discussões de relevância na bacia 
hidrográfica; 

- Capacitar e fortalecer os membros do CBH-PN3 e das Câmaras Técnicas; 

- Articular com o CBH Paranaíba ações que objetivem a melhoria da qualidade e 
quantidade de água na Bacia; 



- Representar o CBH-PN3 em encontros setoriais com relação à gestão da água; 

- Trabalhar estratégias buscando a diminuição ou resolução de conflitos pelo uso da 
água na Bacia; 

- Ampliar parcerias governamentais e não governamentais objetivando alavancar 
recursos para desenvolvimento de projetos elencados no Plano Diretor do CBH-PN3; 

- Desenvolver estratégias de integração com as Prefeituras Municipais na área de 
abrangência do CBH-PN3; 

- Implementar com transparência as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pelo 
CBH-PN3; 

- Promover a integração do CBH-PN3 com os demais comitês formadores da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranaíba na porção mineira articulando assuntos que beneficiem 
os mesmos no que se garantia da boa gestão de recursos hídricos na região. 

 

 

                                                                                                                

Antônio Giacomini Ribeiro 

(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental – ABES) 

Polyanna Custódio Duarte 

(Associação para a Gestão Socioambiental do 

Triângulo Mineiro- ANGÁ) 

 

 

 

 

Elaine Aparecida Santos Oliveira  

(Prefeitura Municipal de Araporã) 
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Anamaria Moya Rodrigues 

(Hidrosal Empreendimentos Gerais Ltda) 

 

 


