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PLANO DE TRABALHO – CHAPA “TODOS PELO SANTO ANTÔNIO” 

 

1. JUSTIFICATIVA DE PREPOSIÇÃO DA CANDIDATURA 

 

A chapa “Todos pelo Santo Antônio” vem, por meio deste, apresentar o seu Plano de 

Trabalho, bem como composição da diretoria, para o mandato 2020-2022, do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. 

A composição dar-se-á a partir do disposto no Regimento Interno deste Conselho, que 

dispõe: 

Art. 24 §2º Os cargos da diretoria deverão ser compostos por no 

mínimo três segmentos dentre o Poder Público Estadual, Poder 

Público Municipal, Sociedade Civil e Usuários. 

§3º O preenchimento dos cargos da Diretoria do CBH- Santo 

Antônio deverá observar, a cada mandato, a alternância de 

representantes dos segmentos a que se refere o parágrafo 

anterior. 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

Considerando o cenário atual do CBH Santo Antônio, a chapa em desenvolvimento tem como 

objetivo alcançar metas que contribuam com o fortalecimento e protagonismo do Conselho, 

além de promover ações que subsidiem o aumento da qualidade e quantidade das águas do 

Rio Santo Antônio e seus afluentes. 

As metas listadas a seguir podem ser alteradas, de acordo com as prioridades estabelecidas 

pelo CBH Santo Antônio, através de sugestões da plenária. 

 

I. Expandir a atuação do Comitê em fóruns estaduais e federais, com vistas a disseminar 

informações sobre as ações realizadas dentro da bacia, resultando em fortalecimento 

e protagonismo dos conselheiros no que diz respeito a tomada de decisões que 

tragam melhorias para a nossa região de atuação; 
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II. Manter o diálogo e comunicação com os conselheiros e stakeholders do Comitê, 

reforçando o engajamento e fortalecendo os vínculos; 

III. Corroborar com o funcionamento das Câmaras Técnicas, promovendo discussões 

dinâmicas, entre os membros, garantindo que os processos em pauta nas plenárias 

sejam, sempre que possível, precedidos de análises e orientação das câmaras 

técnicas; 

IV. Promover ações que resultem em melhoria da qualidade e quantidade das águas na 

Bacia do Rio Santo Antônio e seus afluentes. 

 

3. PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS DURANTE O MANDATO 

 

Ao longo do mandato, que terá durabilidade de 2 (dois) anos, a presente chapa tem como 

missão desenvolver alguns projetos, listados abaixo, podendo sofrer alterações ao longo dos 

anos, de acordo com o disposto em plenária, no que tange a novos projetos prioritários que 

podem surgir. 

 

I. Progredir com a execução de programas Hidroambientais previstos no PAP do CBH 

Santo Antônio, bem como buscar iniciativas para execução de novas ações, de acordo 

com os repasses financeiros disponíveis; 

II. Sustentar o sistema de rotatividade de reuniões, de acordo com o calendário de 

atividades estabelecido em conjunto com a Plenária do Comitê, permanecendo com 2 

(duas) reuniões ordinárias anuais na sede do Comitê (Itabira/MG) e as demais a 

definir em conjunto com a plenária; 

III. Estabelecer junto a plenária e por meio de parcerias com stakeholders, estratégias 

para disponibilização de colaborador (a) para dar segmento as atividades 

administrativas e de rotina do Comitê; 

IV. Obter, caso seja plausível, novos recursos e parcerias para desenvolvimento dos 

Programas e Projetos do Comitê, visando zelar pelo bom investimento desses 

recursos na manutenção e expansão das ações ambientais e hídricas do comitê; 

V. Estreitar os laços com todos os segmentos do Comitê de modo a garantir o 

direcionamento de ações e projetos para as ações prioritárias de conservação 
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ambiental, hídrica e de saneamento, buscando alinhamento entre as diretrizes do 

Comitê de Bacia do Rio Santo Antônio e os planos municipais de gestão ambiental. 

VI. Prestar apoio aos gestores municipais para aumento da resiliência hídrica na bacia, 

com metas claras de consecução de ações de sustentabilidade e da boa gestão 

pública.  

 

A partir do disposto neste documento, a chapa solicita sua inscrição, apresentando seu Plano 

de Trabalho para participação na Eleição de nova Diretoria do CBH Santo Antônio para o 

mandato 2020/2022. 

Sem mais para o momento. 

 

Felipe Generoso Brandão Murta Gaeta 

Candidato a Presidente 

 

 

Felipe Benício Pedro 

Candidato a Vice-Presidente 

 

 

Renato de Carli Almeida Couto 

Candidato a Primeiro Secretário  

 

 

Tiago Moreira Alves 

Candidato a Secretário Adjunto 

 

 

Obs: Devido a situação de isolamento social e acesso limitado a alguns recursos, não será possível a 
assinatura na via física do documento, porém todos os integrantes da chapa estão de acordo com o 
documento proposto. 


