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PLANO DE TRABALHO 

 

NOME DA CHAPA: CHAPA 01 

 

 

01) JUSTIFICATIVA DE PROPOSIÇÃO DA CANDIDATURA: 

O Plano de Trabalho aqui apresentado, considerando as dificuldades enfrentadas durante a última 

gestão, praticamente traz as mesmas propostas da candidatura anterior da CHAPA 01, isso por 

conta da desmobilização gradual do IBIO como Agência da bacia, fato que prejudicou de maneira 

significativa os trabalhos da Diretoria e do CBH Piranga no último biênio. Dito isso, a Chapa 01 se 

propõe, com o apoio dos demais membros do Comitê, a promover a efetividade do gerenciamento 

dos recursos hídricos da bacia do Piranga, garantindo as ações previstas no PARH e no PIRH Doce, 

promovendo no âmbito do CBH Piranga uma efetiva participação no processo de revisão de ambos 

previstos para 2020, o que inclui o enquadramento da bacia. 

 

02) OBJETIVOS A SE ALCANÇAR NO DECORRER DO MANDATO: 

 Administrar o mandato de forma democrática, transparente e dinâmica; 

 Ter uma atuação efetiva junto à Agência da bacia, acompanhando o desenvolvimento dos seus 

trabalhos e procurando manter o CBH informado sobre o cumprimento do Contrato de Gestão, 

as prestações de contas, os repasses de recursos da cobrança e o relacionamento com os órgãos 

gestores; 

 Promover uma maior visibilidade do Comitê, atuando na divulgação de suas competências e 

atividades e evidenciando sua importância para a sociedade da bacia;  

 Promover a efetividade das ações e deliberações do Comitê por meio de reuniões plenárias com 

pautas mais objetivas e conclusivas, em articulação com órgãos gestores IGAM e ANA; 

 Atuar na integração dos conselheiros, na sua capacitação em recursos hídricos e na 

conscientização sobre a importância das deliberações do Comitê, por uma construção conjunta 

de projetos e ações em benefício da bacia hidrográfica; 

  Trazer para o CBH experiências de sucesso em gestão de recursos hídricos; 

  Apoiar as entidades da bacia do rio Piranga (DO1) na apresentação de projetos aos editais do 

IBIO e de outras fontes de recurso; 



 

 Apoiar as prefeituras e consórcios municipais da bacia na efetivação do PMSB; 

 Promover a integração das atividades desenvolvidas no comitê com as ações desenvolvidas no 

âmbito do CBH-Doce, participando ativamente das reuniões plenárias, e em especial da Câmara 

Técnica de Intergração – CTI e da Diretoria Colegiada. 

 

03) PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS DURANTE O MANDATO: 

 Programa de divulgação das ações do Comitê no âmbito da bacia com o suporte da Agência da 

bacia; 

 Agenda das reuniões abordando os temas pertinentes a gestão da bacia e de interesse de seus 

conselheiros; 

 Modelo de relatório das atividades desenvolvidas no comitê para apresentação nas plenárias; 

 Modelo de relatório das atividades da Agência da bacia, incluindo o cumprimento do Contrato 

de Gestão, os repasses de recursos da cobrança e as prestações de contas; 

 Criação de uma comissão para avaliar a efetividade dos recursos investidos na bacia. 

 

Venho, através deste, solicitar inscrição da CHAPA 01 e apresentar o plano de trabalho para 

participação na eleição de nova Diretoria do CBH Piranga para o mandato 2020/2022. 

 

 

Ponte Nova, 24 de julho de 2020.  

 

 

 

SÔNIA MADALI BOSEJA CAROLINO 

 


