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PLANO DE TARABALHO 

 

Plano de trabalho da chapa Veredas para gestão 2020 a 2022 do 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio São Francisco – CBH SF9 

 

Esse plano de trabalho visa fundamentalmente orientar as diretrizes de atuação do 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiro do Médio São Francisco – CBH SF9, 

através de sua diretoria 2020/2022, juntamente com todos os conselheiros. 

Esse plano não se configura em uma proposta impositiva, tão pouco pronta e 



 
acabada, mas sim em uma proposta que busca substanciar o debate e nortear nossas ações. 

Visando exercer o acompanhamento e controle de todos os fatos do comitê, ao 

longo do mandato, o plano de gestão se torna assim a baliza pela qual a diretoria irá atuar 

buscando atender plenamente o Plano da Bacia Hidrográfica. 

A Chapa Veredas planeja trabalhar seus objetivos e ações através das câmaras 

técnicas, numa gestão participativa e plural buscando a capacitação de seus conselheiros para 

que possam exercer com segurança suas funções no colegiado. 

A Chapa Veredas buscará contemplar novas ações de fortalecimento do comitê, 

inserindo na sua diretriz as recentes exigências do PROCOMITÊS, consolidando as 

conquistas da última gestão e desta forma ampliar as ações que visam proteger, recuperar e 

utilizar de modo sustentável os recursos hídricos da região. 

 

Plano de ações da Chapa Veredas para Gestão 2020/2022. 

 

- Adesão a uma agencia de gestão; 

- Atualização do Plano Diretor do CBH SF9; 

- Discussão sobre enquadramento das águas dentro da    BH SF9; 

- Discussão a metodologia de cobrança de uso da água dentro da BH SF9; 

- Cadastro de Usuários dentro da BH SF9; 

- Atuação no âmbito de fiscalização; 

- Atuação dobre Processos de Outorga; 

- Atuação junto ao PROCOMITÊS. 

 

 


