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PLANO DE TRABALHO  

NOME DA CHAPA: SUAÇUÍ DEMOCRÁTICO E TRANSPARENTE 

JUSTIFICATIVA DE PROPOSIÇÃO DA CANDIDATURA: 

A Chapa “Suaçuí democrático e transparente” surgiu de uma motivação 

comum de um conjunto de pessoas que veem a necessidade de continuidade de 

ações para fortalecimento das atividades estruturantes e não estruturantes 

voltados à recuperação hidro ambiental da bacia, com participação democrática 

de todos os segmentos da sociedade. 

01) OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS NO DECORRER DO MANDATO: 

 A Chapa “Suaçuí democrático e transparente” tem como principais 

objetivos para o mandato:  

• Fazer a interlocução com o IGAM e membros do CBH Suaçui, para a 

escolha de nova entidade equiparada as funções de agência de bacia 



da unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos/ UPGRH - 

DO 4. 

• Realizar os trabalhos operacionais de secretária executiva do CBH 

Suaçuí, até a equiparação de nova Agência de Bacia . 

• Fortalecer a interlocução entre o CBH Suaçuí e o CBH Doce para o 

avanço no planejamento hídrico e na implementação de ações que 

visem à melhoria do processo de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos na bacia. 

• Acompanhar a nova Entidade Delegatária na execução de suas 

atividades e iniciativas voltadas a implementação de uma nova 

gestão;  

• Promover a transparência, eficiência e eficácia na aplicação dos 

recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia.  

• Manter e garantir a transparência das ações desenvolvidas pela 

Diretoria Executiva durante o exercício de seu mandato. 

• Promover o fortalecimento e o reconhecimento social do CBH Suaçuí 

através de ações de Inclusão, Comunicação e Mobilização 

• Aprimorar os instrumentos de gestão implantados na bacia com foco 

na situação atual de escassez hídrica e de degradação ambiental da 

bacia. 

• Reafirmar o compromisso de uma gestão democrática e participativa 

com amplo envolvimento dos segmentos da sociedade na discussão 

e deliberações dos temas relevantes à melhoria das condições hidro 

ambientais da UGRH Suaçuí.  

• Representar efetivamente o CBH Suaçuí nos fóruns e instâncias de 

planejamento e decisão com atuação na bacia do rio Doce.  

 

02) PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS DURANTE O MANDATO: 

• Aprimoramento e fortalecimento dos processos de acompanhamento 

do Contrato de Gestão; 

• Implementação e acompanhamento das ações previstas no PAP;  

• Elaboração do Plano de Emergência para o Gerenciamento da 

Escassez Hídrica da Bacia, em consonância com o CBH Doce;  



• Avançar na implementação dos programas e projetos na área de 

atuação do CBH Suaçuí.  

• Fortalecer, junto com os demais comitês estaduais e com o comitê do 

Doce, a discussão e participação efetiva dos CBH’s no planejamento 

e implementação de ações durante o período de pandemia.  

• Buscar uma permanente relação com os demais organismos e 

instituições da bacia, com atuação na gestão ambiental, hídrica e 

áreas correlatas; para potencializar o alcance das ações e 

intervenções na bacia do rio Doce e Suaçuí. • Avançar na 

implementação do Programa Rio Vivo.  

• Avançar na implementação do instrumento de Enquadramento de 

Recursos Hídricos na bacia do rio Suaçuí.  

• Promover a discussão e participar amplamente do processo de 

revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos do rio Doce e seus 

desdobramentos na UGRH Suaçuí.  

A partir do disposto neste documento, a chapa solicita sua inscrição, 

apresentando seu Plano de Trabalho para participação na Eleição de nova 

Diretoria do CBH-Suaçuí para o mandato 2020/2022.  

Sem mais para o momento. 

Paloma Galdino da Silva 

 

 


