
INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA ELEIÇÃO DO COMITÊ DE BACIA DO ALTO RIO GRANDE – GD1 

Edital 01/2020 

 

CHAPA:  Consolidação do Comitê 

Presidente: Paulo Roberto Machado Carvalho – Sociedade Civil Organizada – CREA/MG - 

Vice-Presidente: Márcio Edgar Rodrigues Leite– Poder Público Estadual - EMATER 

Secretário: Gustavo Alvarenga Rodrigues – Poder Público Municipal - Lavras  

Secretário Adjunto: Jefferson Francisco Soares – Usuários- Intercement Brasil S.A 

 

PLANO DE TRABALHO 

1- Estruturação da sede do Comitê na cidade de Lavras 

2- Contatos com os prefeitos e secretários de Meio Ambiente dos municípios que compõem o GD1, 

visando fortalecimento das ações do Comitê. 

3- Gestão junto ao IGAM para instituição da outorga de lançamento de efluentes. 

4- Realização de Whorshop e Seminários sobre a importância do papel dos municípios na gestão dos 

recursos hídricos e saneamento. 

5- Treinamento e capacitação dos conselheiros dos Comitês, por meio de palestras técnicas e divulgação 

e material técnico. 

6- Melhorar a integração entre dos diversos comitês que compõem a Bacia do Rio Grande. 

7- Implantação da Cobrança pelo Uso das Águas na Bacia do GD1 

8- Integrar com órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais visando a implantação de programas de 

conservação de solo e água na Bacia do GD1 

9- Participação efetiva do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia, visando o fortalecimento de ações 

conjuntas junto ao Estado para apoio aos Comitês e liberação dos Recursos do Fidho. 

10- Desenvolvimento de ações de apoio aos municípios e ONG’s visando identificar fontes de recursos 

para financiamentos de projetos e obras voltadas a conservação e melhoria dos recursos hídricos na 

Bacia do GD1. 

11- Gestão junto ao Estado para alteração da legislação que estabelece o critério de concessão de outorga 

que dependa de manifestação do Comitê. 

12- Criação e divulgação de informativo interno e externo do Comitê. 

13- Ações de educação ambiental junto os parceiros nos diversos níveis. 

14- Melhorar a estruturação das Câmaras Técnicas do Comitê. 

15- Revisão do Plano de Metas do Plano Diretor da Bacia do GD1. 

16- O Comitê deve assessorar os municípios com relação a medidas a serem tomadas para melhorar a 

classificação dos trechos no Plano Diretor. 

17- Interação com o Instituto Estadual de Florestas e EMATER-MG,  visando a criação de viveiros de 

mudas municipais, para recomposição florestal de nascentes nos municípios. 

18- Fomentar junto aos municípios a identificação das nascentes urbanas, visando adotar medidas de 

sua conservação. 

19- Estruturação da sede do Comitê, em função da contratação a ser feita pelo IGAM de empresa para 

esta finalidade. 

 

 

 

Paulo Roberto Machado Carvalho 
Candidato á Presidência    
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