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Plano de Ações e propostas para a Diretoria 2020 a 2022 
 

“Chapa Unidos pelo Rio Paracatu” 
 

Presidente: Antônio Eustáquio Vieira 

Vice Presidente: Denys Herculano de Castro  

Secretário: Adson Roberto Ribeiro 

Secretário Adjunto: Alexandre Stheling dos Santos 

 

Apresentação: Visando mostrar o perfil da presente  chapa  e  nortear o gerenciamento de 

ações propostas e entendendo que somente teremos equilibrio no uso dos Recursos Hidricos, se 

entendermos que todos seres vivos têm direito ao acesso a Água em quantidade e qualidade 

para a sobrevivência de todos. Apresentamos está proposta de trabalho que tem como objetivo 

prioritário à união de todos os segmentos para termos Água disponivel para todos, sendo assim 

segue a seguinte proposta para a Gestão 2020 - 2022: 

 

PRINCIPAIS PONTOS DE AÇÃO: 
 

 PLANO DE BACIA - Uma das primeiras ações a serem implementadas será a busca 

pela atualização do Plano de Bacia do CBH-Paracatu, articulada junto ao IGAM que é o 

orgão gestor do Estado com possiblidade de aporte financeiro do CBH-São Francisco para 

revisão do plano de bacia. Esta atualização é de fundamental importância, pois o Plano 

sinaliza todas as diretrizes necessárias para a gestão equilibrada das Águas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paracatu. Buscando assim apoio econômico, participação efetiva e 

técnico para a revisão e adequação do “Plano Diretor da Bacia do Rio Paracatu”. 

 ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA - Proposta de Enquadramento dos 
corpos d'água aprovada pelo Comitê, incluindo plano de efetivação, em conformidade com 

os normativos estaduais pertinentes. Está ação será articulada junto ao IGAM que é o órgão 

gestor do Estado com possibilidade de aporte financeiro do CBH-São Francisco para 

realização desse enquadramento dos corpos d’água. 

 FUNCIONAMENTO DO CBH PARACATU - Por ser um Órgão de Estado, será 
articulado junto ao IGAM a estruturação do CBH como por exemplo: a sua instalação em 

sede adequada, aquisição de equipamentos como notebooks e computadores e a sua 

manutenção através de recursos estaduais e/ou pelo Pró Comitês. 

 ARTICULAÇÃO com Planos Setoriais - Buscar ações integradas diretamente com 

as Prefeituras dos 16 municípios que compõe a Bacia do Rio Paracatu. 

 Somente através de um grande pacto, visando a gestão integrada da bacia do Rio 

Paracatu, entendemos ser possível atendermos a todos com igualdade e quilíbrio para 

sua sobrevivência e atividades sustentáveis. Este pacto será firmado entre os poderes 

públicos, usuários, e a comunidade em geral, onde será atribuido a cada ator os seus 

direitos e compromissos. 

 Buscar a integração do CBH-Paracatu com os municípios da Bacia é de fundamental 
importância pois os municípios estão inseridos no território da Bacia e esta integração 
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fará com que a gestão dos Recursos Hídricos por parte do CBH seja facilitada. Além 

disto o CBH por ser um órgão de estado pode assessorar as municipalidades nas 

demandas que porventura possam surgir. 

 Foco nas origens dos problemas buscando revitalizações. 

 Visando ações localizadas nas nascentes, veredas, regatos e córregos que subsidiam o 

Rio Paracatu de água, propomos 04 ações integradas a seguir: 

1 - Envolver a EMATER, IMA, IEF, FAEMG, FETAEMG, FIEMG, CNA, IBRAM, 

SEBRAE, SUPRANS, IGAM, Sindicatos Patronais, Assistência Técnica, Secretarias de 

Agricultura e Meio Ambiente, etc. na Campanha Global recomposição das APPs, 

revitalização de córregos e nascentes. Buscando assim apoio para implementação de ações 

sustentáveis, através de demandas levantadas pelo CBH junto aos empreendedores da Bacia, 

podendo assim ter ações de suporte técnico articuladas junto à entidades e órgãos como os 

citados acima. 

2 - Buscar participações efetivas dos grandes usuários e empresários regionais em apoio 
com fornecimento de madeira e arame para cercamento de nascentes e APP além de mudas e 

apoio logístico. 

3 - Continuar com o trabalho junto com a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança - CTOC para 

análise de todas as portarias de outorgas coletivas que forem enviadas para manifestação do 

comitê e promover as convocações/reuniões para instituir as Comissões Gestoras Locais - 

CGL’s, além de responder a possíveis questionamentos ou pedidos de manifestação do comitê 

em determinados assuntos pertinentes à gestão de águas na bacia hidrográfica do Rio Paracatu 

em toda sua extersão. 

4 - Buscar envolvimento da comunidade com o CBH, onde a comunidade deve conhecer o 

CBH-Paracatu e o CBH-Paracatu deve se aproximar da comunidade através da elaboração de 

um plano de comunicação pelas midias locais e regionais, reativação do site do CBH-Paracatu 

e divulgação das ações e atividades do CBH-Paracatu em suas redes sociais. Está aproximação 

fará com que tanto a comunidade como o Comitê possam ser aliados nas ações de Gestão de 

Águas na Bacia. Uma das ações para viabilizar este envolvimento é a continuidade das 

reuniões itinerantes do CBH-Paracatu pelos municípios da Bacia, logo apos o fim da pandemia 

da Covid 19. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO COMITÊ 
 

Definição de estratégias e respectivas diretrizes de ações e atividades do CBH Paracatu, tendo 

como prioridade: 

 Revisão do Plano Diretor da Bacia 

 Cobrança - Viabilizar implantação - Definir estratégias e agência. 

 Enquadramento - Revisar enquadramentos atuais junto com o Plano Diretor. 

 Integração - Ações integradas com Comitês Mineiros, vizinhos, co-irmãos e o maior 

(São Francisco). A integração do CBH-Paracatu com o CBH-Urucuia e o CBH São 

Francisco se torna estratégica na busca de apoio para a região junto às esferas dos poderes 

públicos Estadual e Federal, pois vários municípios fazem parte do território dos dois 

CBH’s que estão inseridos na região Noroeste de Minas em um território de 68.000 km 

quadrados, que contribui em aproximadamente com 40% das águas do Rio São Francisco e 

que representam aproximadamente 10% do território de sua bacia. Esta integração é de 
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fundamental importância, observadas prioritariamente as partícularidades da bacia do Rio 

Paracatu, mantendo o foco na gestão e nos problemas e soluções locais e regionais de 

nossa bacia, para que, de maneira integrada possamos participar da gestão conjunta das 

outras bacias. 

 Ações de Educação Ambiental – Buscar apoio e parcerias junto à Órgãos Públicos e 

Instituições para viabilizar orientações com relação à legislação e Fortalecer a imagem e 

enfatizar que a importância do uso racional dos recursos hídricos começa em casa. Esta 

busca de apoio e parcerias se torna necessária ser implementada com a maior brevidade 

para que os mais diversos empreendedores que atuam na Bacia possam estar orientados, 

preparados e envolvidos no cumprimento das várias legislações vigentes tais quais, 

trabalhistas, ambientais, sanitárias dentre outras. Deverão ser desenvolvidas ações de 

Educação Ambiental, através da Câmara Técnica de Educação Ambiental, para os 

usuários, através de oficinas, cartilhas, entre outros, de maneira clara, objetiva e de fácil 

compreensão pelos mais diversos usuários, com a finalidade de que os mesmos possam 

implementar as medidas necessárias de racionalização e adequação de suas atividades 

visando a sustentabilidade e cumprimento da legislação. 

 Fortalecimento das Câmaras Técnicas - Projetar Cronograma de ações periódicas, 

buscar participação mais efetiva e proativa, para que as mesmas atuem com 

independência e para que possam dar o suporte necessário para que o CBH busque 

participar na implementação de Políticas Públicas na Bacia. 

 Fortalecimento da Diretoria do CBH-Paracatu que atuará de forma integrada com todos 

os seus membros, atuando dentro da sua especificidade e cumprindo na íntegra as 

atribuições do cargo pelo qual foi eleito, tornando assim uma Diretoria cada dia mais 

participativa, dentro de suas funções, nas decisões a serem tomadas. 

 Diretoria e conselheiros participar efetivamente de reuniões setoriais, encontros, fóruns e 

eventos correlatos. Buscando assim uma maior representatividade, uma vez que, os 

CBH’s tem representações nos mais variados colegiados existentes por todo o Brasil 

como conselhos Federais, Estaduais e municipais, além de outros colegiados. Estas 

representações fazem com que os CBH’s colaborem com as políticas públicas brasileiras 

e também sejam reconhecidos pelas suas ações. Para tanto o CBH-Paracatu buscará a sua 

representação junto à colegiados como Conselho de Recursos Hídricos de MG, Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, 

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, Câmara Consultiva Regional do 

Alto São Francisco, SUPRAM NOR, dentre outros colegiados. 

 Criação de Sub-comitês, visando a democratização e agilidade na gestão da Bacia a 

diretoria proporá ao CBH-Paracatu a criação de Sub-comitês na bacia, inclusive 

trabalhando na articulação para integração e criação do sub-comitê da parte mineira do 

seu alfuente Rio Preto. Estes Sub-comitês terão como objetivo principal, auxíliar o CBH-

Paracatu no envolvimento da comunidade, na gestão da bacia e intermediação de 

conflitos caso ocorram. 

 Continuar a Articulação com o IGAM, por ser um Rio Estadual, é de fundamental 

importância que o CBH-Paracatu tenha uma linha direta de articulação e entendimento 

com o IGAM, que é o Órgão gestor responsável pela gestão dos Recursos Hídricos no 

Estado. 
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 Equidade, lealdade e transparência nas ações do CBH Paracatu. 

 

Finalmente a “CHAPA Unidos pelo Rio Paracatu” e com base nestas propostas de ação 

reafirmamos o nosso compromisso e respeito com todos os membros do CBH-Paracatu e 

comprometemos junto ao CBH-Paracatu que buscaremos fazer com que sejam cumpridas todas as 

atribuições que estão previstas na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, e Lei 

13.199/99 que trata da Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH - MG. E que faremos uma verdadeira revolução 

no planejamento e gestão dos recursos hídricos, melhorando consideravelmente o desempenho dos 

setores, passando a contar, cada vez mais, com água mais limpa e resolvendo os sérios conflitos 

existentes entre os usuários competidores e assegurando um desenvolvimento sustentável. 

 
 

 

 

 

Paracatu-MG, 31 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

Antônio Eustáquio Vieira 

Candidato á Presidente 

 

 

 

 

 

Denys Herculano de Castro 

Candidato á Vice-presidente 
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Adson Roberto Ribeiro 

Candidato á Secretário 

 

 

 

 

 

Alexandre Stheling dos Santos 

Candidato á Secretário Adjunto 


