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PLANO DE TRABALHO 

 
1. Trabalhar no sentido de impulsionar as atividades do Comitê, com ações 

concretas na proteção e defesa dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica de 

sua atuação;  

2. Trabalhar na intenção de que os assuntos interessantes ao CBH Sapucaí (GD5), 

de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, sejam discutidos e 

aconselhados pelos seus membros, com a necessária articulação e diálogo dos 

interesses próprios de cada entidade representada, diante do processo de ordem 

democrática respeitando o regimento interno;  

3. Trabalhar na articulação para implementação das ações aprovadas no Plano 

Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí e dar sequência nas discussões 

sobre a formulação dessas diretrizes em vista dos objetivos apontados.  

4. Agir para fomentar parcerias, principalmente com as instituições de ensino 

inseridas no território da Bacia Hidrográfica, visando gerar a necessária 

capacitação e qualificação dos conselheiros do CBH;  

5. Promover a estruturação independente e estável da sede do Comitê, assim como 

a organização, conservação e disposição dos bens e arquivos; 

6. Motivar o estreitamento da comunicação entre municípios, principalmente 

através dos conselhos municipais, os quais deliberam sobre o meio ambiente e 

recursos hídricos, que compõem o CBH, integrando-os para o nivelamento de 

ações conjuntas e motivando a participação ativa;  

7. Apresentar ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí suas competências 

e atribuições nos municípios da jurisdição (Gestores Municipais, Secretários 

Municipais, ONGs e Instituições de Ensino Superior, entre outros);  

8. Fortalecer administrativa e tecnicamente as Câmaras Técnicas e Grupos de 

trabalho do Comitê por meio de parcerias técnicas com entidades parceiras da 

Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí;  

9. Desenvolver ações integradas junto ao Instituto Mineiro de Gestão das águas - 

IGAM;  

10. Buscar maior engajamento e promoção de ações conjuntas dos diferentes atores 

da sociedade para a realização de ações sustentáveis em prol da adequada 

gestão dos recursos hídricos na bacia; 

11. Buscar recursos, por meio de parcerias, para a revisão do Plano Diretor da Bacia 

do Rio Sapucaí; 

12. Promoção de eventos, com caráter educativo, para a sensibilização da 

população inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, a fim de que a mesma 



tenha consciência da importância da gestão adequada dos recursos hídricos a 

nível local e, consequentemente, como isso impacta as ações a nível da bacia 

hidrográfica; 

13. Fortalecer a articulação da gestão de recursos hídricos com o uso e ocupação 

do solo nos municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, a fim 

de que as ações do Comitê sejam integradas com o planejamento local e o da 

bacia; 

 

  

  


