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PLANO DE TRABALHO  

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Chapa: “Juntos pela Gestão das Águas do Rio Araçuaí”  

Mandato: 2020 á 2022 

Diretoria: 

 Presidente – Bruna de Souza Otoni - Prefeitura Municipal de Araçuaí (Poder Público 

Municipal) 

 Vice- Presidente: Jadir Vieira da Silva - Sada Bioenergia (Usuários de Recursos 

Hídricos) 

 Secretária: Izabel Cristina Marques- Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM) (Sociedade Civil Organizada) 

 Secretário Adjunto: Silvio Henrique Cruz de Vilhena - Instituto Estadual de Florestas 

(IEF) (Poder Público Estadual) 

 

2. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DE PROPOSIÇÃO DA 

CANDIDATURA 

A unidade de planejamento da bacia hidrográfica do rio Araçuaí possui diferentes 

cenários, desafios e entraves para gestão de Recursos Hídricos. Estes vão desde a efetividade 

das ações, conhecimento e reconhecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Araçuaí 

(CBH JQ 2) em seu território de atuação. Até a necessidade de melhoria da qualidade e 

quantidade da água. 

A Chapa “Juntos pela Gestão das Águas do Rio Araçuaí” vem a com a proposta de dar 

prosseguimento ao trabalho. Mantendo o padrão de atividades realizadas para o pleno 

funcionamento do comitê, em cumprimento da agenda de atuação. E resgatando ações a serem 

continuadas, bem como traçando novas metas e objetivos, vinculados aos seguintes eixos: 

Mobilização e Educação Ambiental; Planejamento e Gestão da Informação; Gestão de 

Conflitos e Revitalização da Bacia.  

 

3. OBJETIVO 

O presente Plano de Trabalho tem como objetivo geral apresentar propostas voltadas 

para melhoria da Bacia e fortalecimento do Comitê. Em atendimento ao item 2.1 do Edital nº 

01/2020 – CBH JQ2, que estabelece normas e critérios para o processo eleitoral da diretoria 

deste colegiado.  
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4. PROPOSTA DE TRABALHO 

4.1. Para Pleno Funcionamento  

 Realizar anualmente 4 plenárias itinerantes no território da unidade de planejamento 

de gestão de recursos hídricos, Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí (UPGRH JQ2), 

bem como as extraordinárias quando necessárias. Em situações especiais, mediante 

aprovação do Instituto Mineiro de Gestão de Recursos Hídricos (IGAM), concluir esta 

ação de forma remota; 

 Auxiliar o trabalho da secretaria de apoio as atividades do CBH JQ 2. Bem como 

motivar e mobilizar para uma maior integração dos conselheiros; 

 Acompanhar a necessária elaboração, conservação, organização e disponibilização dos 

arquivos documentais do CBH JQ 2; 

 Agir para gerar a necessária capacitação e qualificação dos conselheiros do CBH JQ2; 

 Divulgar o CBH JQ2, e o representar institucionalmente em suas instâncias políticas, e 

em outros espaços dentro e fora do território da UPGRH JQ 2. Especialmente buscar 

assegurar assiduamente a presença do CBH JQ2 no Fórum Mineiro dos Comitês de 

Bacia; 

 Buscar maior integração entre órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, bem 

como parcerias e a sensibilização de entes diversos, para apresentação do CBH JQ2, 

suas competências e atribuições, e a realização de ações sustentáveis em prol dos 

recursos hídricos; 

 Buscar e motivar parcerias para aumentar pesquisa e extensão no território da UPGRH 

JQ2; 

 Buscar apoio e recursos junto aos órgão responsáveis (Agência Nacional de Bacias 

Hidrográficas-ANA/IGAM/Secretaria Estadual de Meio Ambiente -SEMAD) e outros, 

para manutenção do CBH JQ2 e implementação de ações de conservação de solo e 

água. Bem como cobrar e acompanhar a implementação dos instrumentos de gestão de 

bacia; 
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 Agir com coerência, prudência e sempre em busca do consenso e posicionamentos 

democráticos com respaldo nos princípios técnicos e legais. Bem como administrar o 

mandato de forma transparente e dinâmica.  

4.2. Para cumprimento de atividades estabelecidas para eixos específicos de ações: 

 Identificar atores na Bacia por meio da listagem de contatos por municípios; 

 Realizar a análise do questionário aplicado em todos os municípios, para levantar 

informações sobre meio ambiente, economia e sociedade; 

 Popularizar, fortalecer e criar identidade do CBH JQ2 de forma continuada; 

 Realizar o concurso da Logomarca, criar e alimentar redes sociais. Buscar parcerias e 

recursos financeiros para realização destas ações; 

 Realizar educação ambiental informal (Mídias) e formal, com participação e 

organização de eventos de cunho socioambiental. Para tanto, buscar parcerias com 

instituições de ensino (Institutos Federais, Universidades, Faculdades, Escolas 

Estaduais e Municipais, entre outras); 

 Criar e fortalecer administrativa e tecnicamente Câmaras Técnicas (CT) e Grupos de 

Trabalho (GT) do CBH JQ2;  

 Realizar, junto aos municípios, campanha de cadastramento de uso de água; 

 Identificar e apoiar ações de revitalização já existentes nos municípios que compõem a 

bacia; 

 Promover estudos e atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da UPGRH 

JQ2, bem como cumprimento de suas ações. Incluindo a análise da planilha e 

validação dos indicadores de implementação para cada uma das ações do plano; 

 Promover ações que auxiliem a gestão de conflitos por meio da manutenção e 

alimentação da planilha de denúncias, que chegam ao comitê, criada pelo CBH JQ2; 

 Solicitar e cobrar, junto os envolvidos e órgãos competentes, a atuação e solução de 

conflitos resposta a comunidade; 
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 Realizar a cobrança, oficial, via comitê, a atuação efetiva dos órgãos competentes de 

atuação, na bacia, no que tange planejamento ambiental rural e urbano, adequação 

agrícola e ambiental e fiscalização; 

 Incentivar e apoiar a realização Fomento Florestal do Instituto Estadual de Florestas 

(IEF), regional nordeste, no território da bacia; 

 Dar apoio e atenção às entidades da bacia na apresentação e implementação de 

projetos relacionado a conservação de solo e água, bem como gestão de recursos 

hídricos; 

 Buscar cumprir, acompanhar e avaliar as metas estabelecidas pelo Programa Pró-

Comitês, em caso de adesão oficialmente realizada pelo CBH JQ2 e aprovada pela 

ANA e órgão gestor, IGAM; 

 Integrar ações já iniciadas e implementadas pelo CBH JQ2, às metas do Programa 

Pró-Comitês, relacionadas aos componentes de funcionamento; capacitação; 

comunicação; cadastro nacional e instrumentos.  

 

 

 

 

 
 Bruna de Souza Otoni 

Presidente do CBH JQ2 
 

 

 

 


