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PLANO DE TRABALHO 

 

NOME DA CHAPA: COMPROMETIMENTO, EXPERIÊNCIA E RESULTADO 

 

I. JUSTIFICATIVA DE PROPOSIÇÃO DA CANDIDATURA 

A Chapa COMPROMETIMENTO, EXPERIÊNCIA E RESULTADO, é fruto da 

manifestação livre e consensual de representantes dos três segmentos que 

compõem o CBH Doce. É formada por representantes de Minas Gerais e 

Espírito Santo que compõem a Bacia, observando-se as normas regimentais e 

do processo eleitoral para a eleição da nova Diretoria, para o Biênio 2022-

2024. Os componentes da chapa detêm conhecimento e experiência em 

gestão de recursos hídricos, propondo, com o apoio dos demais membros, o 

fortalecimento institucional do Comitê. 

 

II. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS NO DECORRER DO MANDATO 

A Chapa “Comprometimento, Experiência e Resultado”, têm como principais 

objetivos para o mandato: 

• promover o fortalecimento e o reconhecimento social do CBH Doce por 

meio de ações de inclusão, comunicação e mobilização; 

• implementar, com responsabilidade e eficácia, as ações previstas no 

Plano de Aplicação Plurianual, aprovado pelo Comitê, promovendo a 

melhoria da qualidade e quantidade de água na Bacia; 

• desenvolver estratégias para buscar uma maior participação dos 

municípios nos programas e ações do Comitê; 

• garantir a transparência, eficiência e eficácia, na aplicação dos recursos 

oriundos da cobrança pelo uso da água, na Bacia; 

• aprimorar os instrumentos de gestão implantados na Bacia com foco na 

situação atual de escassez hídrica e da degradação ambiental que ela 

se encontra; 

• acompanhar e apoiar a Entidade Delegatária na execução de suas 

atividades e iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento do Sistema; e, 

• manter e garantir a transparência das ações desenvolvidas pela 

Diretoria Executiva, durante o exercício de seu mandato. 

 

III. PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS DURANTE O MANDATO 

• Posicionamento em defesa da Bacia Hidrográfica como unidade 

territorial para implementação da Política Nacional e Estadual de 



Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional e Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• Acompanhamento e suporte à Entidade Delegatária, para que a mesma 

possa otimizar os seus processos internos, priorizando a implementação 

eficaz das ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual – PAP; 

• Implantação de um plano de capacitação para os membros do Comitê e 

das suas Câmaras Técnicas; 

• Desenvolvimento de ações conjuntas com os comitês de bacias 

afluentes do Rio Doce, com foco na implantação de projetos e práticas 

de conservação do solo e da água, visando a segurança hídrica; 

• Implementação do Protocolo e da aplicação dos indicadores de 

governança das águas (Observatório das Águas), considerando a 

relevância do Protocolo para o aperfeiçoamento da gestão das águas na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 

• Acompanhamento do processo de atualização do PIRH - Plano 

Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce - e da proposta de 

enquadramento dos corpos hídricos da Bacia; 

• Atualização do PAP - Plano de Aplicação Plurianual - após a aprovação 

da nova versão do PIRH, com foco em ações objetivas, prioritárias e 

exequíveis; 

• Manter fortalecido o processo de acompanhamento do Contrato de 

Gestão firmado entre a ANA e a Entidade Delegatária, com anuência do 

CBH-Doce; e, 

• Aprimorar as relações institucionais com os demais órgãos do SINGREH 

- Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

Viemos, por meio deste, solicitar inscrição desta chapa e apresentar nosso 

Plano de Trabalho para participação na eleição da nova Diretoria do CBH 

Doce, para o biênio 2022-2024. 

 

Governador Valadares, 11 de abril de 2022. 

 

 

Flamínio Guerra Guimarães 

PREFEITURA DE NOVA ERA/MG 

 

 

 

 


