
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA DO COMITÊ DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARI 

 

PRESIDENTE   

NOME: Sidney José da Rosa 

SEGMENTO: Sociedade Civil    

EMAIL: sjr@bol.com.br 

VICE PRESIDENTE  

NOME: Laene Fonseca Vilas Boas  

SEGMENTO: usuários  

EMAIL: inslboas@fiemg.com.br 

SECRETÁRIO  

NOME: Damião Aparecido do Couto 

SEGMENTO: Poder Público Municipal 

EMAIL: meioambientetoledomg@gmail.com 

SECRETÁRIO ADJUNTO  

NOME: Jefferson Benedito Rennó  

SEGMENTO: Poder Público Municipal  

EMAIL:  prefeito@sapucaimirim.mg.gov.br 

PLANO DE TRABALHO  
Plano de trabalho com propostas voltadas para a melhoria e fortalecimento do comitê de 
bacia hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari: 

1. Manter o convênio com o IGAM para a estruturação da sede do comitê da 

bacia conforme publicado e aprovado para suporte físico e operacional; 

2. Acompanhar a elaboração, aprovar e Implementar o plano diretor da bacia, 

englobando o enquadramento dos recursos hídricos como forma de atender 

todos os municípios integrantes da bacia. 

3. Fortalecer as câmaras técnicas existentes, apoiando os membros que 

compõe e dão suporte nas atividades do comitê. Estas câmaras terão total 

importância desenvolvendo seus papeis na implementação para o plano de 
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trabalho nas suas atividades. 

4. Buscar parcerias para as prefeituras com programas e projetos hidro 

ambientais, produtor de águas e promoção do pagamento por serviços 

ambientais. Elaboração e implementação dos planos municipais de 

saneamento básico. 

5. Manter uma fonte de interação com a GERÊNCIA DE APOIO AOS 

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E ARTICULAÇÃO À GESTÃO 

PARTICIPATIVA - GECBH do IGAM; 

6. Manter uma estreita relação com o Comitê Federal dos Rios PCJ 

(Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí); 

7. Buscar parcerias em projetos para todos os municípios da bacia com entes 

tais como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração, Ministério do 

Planejamento, FUNASA e Agência Nacional de Águas e CBH PCJ  

8. Fomentar eventos e fóruns regionais envolvendo temas como “produtor 

de águas”, “boas práticas para o solo”, “pesca”, “águas subterrâneas em áreas 

cársticas”, “crises hídricas”, “estratégias de conflito na bacia”, envolvendo neste 

segmento SEMAD juntamente com os produtores rurais, grupos de pesquisa e 

de ensino da região, ONG’s envolvidas diretamente no fato, EMATER, CREA, 

FIEMG, prefeituras e empresas; 

9. Cumprir as orientações e obrigações do regimento interno do comitê, bem 

como exercer outras ações, atividades e funções estabelecidas em lei, 

regulamento ou decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e as 

Portarias do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, compatíveis com a gestão 

integrada de recursos hídricos. 

10. Desenvolver as articulações e buscar formas de executar o Plano Diretor 
recentemente aprovado .  

 

 


