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PLANO DE TRABALHO
NOME DA CHAPA: “CBH Doce mais forte e mais ativo”
01) JUSTIFICATIVA DE PROPOSIÇÃO DA CANDIDATURA
A chapa apresentada é composta principalmente por pessoas envolvidos
nas últimas diretorias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por tanto
tem um comprometimento com os trabalhos realizados e em andamento. São,
ainda, pessoas com longo histórico de participação e contribuição no Comitê
dispostas a continuar o processo de desenvolvimento da entidade.
A intenção do grupo é ampliar participação dos membros do colegiado,
grupos de trabalhos e câmaras técnicas.
No contexto histórico em que o Rio Doce e nós estamos inseridos a
nova gestão do CBH terá uma responsabilidade maior no processo e nas
ações externas, promovidas por outras instituições, e principalmente nos
programas concebidos pelo Comitê.
Nosso papel, mais do que nunca, deverá ser de protagonistas e de
agentes de transformação, demonstrando para nossa comunidade a verdadeira
função do Comitê - fazer gestão das águas.
Uma das prioridades deverá ser equalizar os interesses e necessidades
dos

comitês

estaduais

e

otimizar

os

investimentos

nos

programas,

descontingenciando nossos recursos em prol de execuções que visem a
produção de água por todos os cantos da nossa imensa Bacia.
A água deve ser sempre nosso foco e o motivo que nos une. Vencer a
escassez hídrica deve ser nossa missão.

02)OBJETIVOS A SE ALCANÇAR NO DECORRER DO MANDATO:
 gestão participativa, democrática e partilhada, buscando ouvir e
interagir com todos os atores do processo de gestão do CBH
Doce e dos comitês estaduais;
 fortalecimento do Comitê, o tornando mais dinâmico e atuante;

 capacitar os novos integrantes, que ingressaram no último
processo eleitoral, como também integrá-los aos membros que já
atuam no CBH e possibilitar uma discussão sobre as nossas
funções, fortalecendo a integração;
 promover oficinas de formação para possibilitar nossa constante
evolução;
 introduzir canais virtuais de reuniões, tornando o contato de
grupos de interesse mais frequentes e reduzindo custo;
 implantação de mecanismos para uma gestão eficiente da
Agência de Bacia;
 aprimorar os instrumentos de gestão, como o cadastro (sistema
de informações em recursos hídricos), outorga e cobrança;
 apoiar e investir em práticas sustentáveis na agricultura e
pecuária;
 conclusão dos PMSB’s em todos os municípios da Bacia;
 promover os benefícios econômicos e sociais das alternativas do
uso racional dos recursos hídricos;
 aproximação do CBH com a sociedade;
 ênfase na educação ambiental em escolas e outras instituições; e,
 resgate e registro de momentos importantes do CBH.
Solicito a inscrição dessa chapa e apresento o plano de trabalho para
participação na eleição de nova diretoria do CBH Doce para o mandato
2018/2019.
Governador Valadares, 26 de outubro de 2017.
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