AÇÃO

Plano de Bacia

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

Acompanhar a elaboração do
Assegurar que o Plano de
Plano de Bacia, subsidiando o
Bacia seja elaborado com o
GTPlan e a Plenária nas decisões a
conhecimento dos CBH's
serem tomadas, em consonância
afluentes e Planária.
com os CBH's afluentes.

PÚBLICO ENVOLVIDO

CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS

POSSÍVEIS DIFICULDADE PARA
IMPLEMENTAÇÃO
1

CTI; CBH's afluentes e
Plenária

Pagamento das despesas com Articulação com os interessados;
viagens a ser custeada aos
disponibilidade de agenda para 2
conselheiros da SC para reuniões
reuniões; conhecimento das
de alinhamento - Oscip Parceira principais necessidades da bacia.
3
4
5

Integração
MG/SP

Desenvolver estratégias e
Obter um CBH articulado e
mecanismos para integrar os
integrado, de forma a
CBH's afluentes dos estados MG e alinhar os objetivos dos
SP.
estados.

CTI; CBH's afluentes e
Plenária

Pagamento das despesas com
viagens a ser custeada aos
6
Articulação com os interessados;
conselheiros da SC para reuniões
agenda de reuniões; legislação e
de alinhamento - Oscip Parceira;
atuação diferente nos estados
seminários que envolvam temas
7
(MG e SP)
relacionados a integração, gestão
participativa e mobilização.
8
9

Instrumentos de
Gestão

Acompanhar a implementação
dos instrumentos de gestão na
bacia do rio Grande

Zelar para que a
implementação dos
instrumentos de gestão
aconteça de forma
integrada

Garantir que assuntos
Propor alteração Rever a Deliberação de criação da
técnicos sejam discutidos
nas
CTI e encaminhar para aprovação
por conselheiros com
competências da da CTIL, de forma a disseminar
conhecimento na área
CTI
assuntos específicos
pertinente

CTI; CTIL, CBH's
afluentes, Plenária e
órgãos gestores

Pagamento das despesas com Articulação com os interessados; 10
viagens a ser custeada aos
agenda de reuniões; legislação e
conselheiros da SC para reuniões atuação diferente nos estados
11
de alinhamento - Oscip Parceira
(MG e SP); impasses políticos

CTI; CTIL, CBH's
afluentes, Plenária e
órgãos gestores

12
Pagamento das despesas com
Resistência de conselheiros em 13
viagens a ser custeada aos
disseminar as atribuições da CTI;
14
conselheiros da SC para reuniões alinhar ideias e planejamentos;
de alinhamento - Oscip Parceira
criar as novas CT's e/ou GT's
15

2016
META
Reunião com atores principais dos CBH's afluentes de MG, para
subsidiar a elaboração do plano de ações - Workshop
Reunião com atores principais dos CBH's afluentes de SP, para subsidiar
a elaboração do plano de ações - Workshop
Análise dos documentos produzidos pelo GTPlan e encaminhamento
para aprovação da CTIL, de forma a subsidiar a decisão da Plenária
Conhecer os interesses na bacia do rio Grande nos dois estados e
identificar impactos na gestão de recurso hídrico da bacia
Conhecer a legislação dos estados e estudar formas de amenizar as
diferenças entre elas
Definir ações de integração comum aos interesses dos dois estados,
assegurando a promoção da gestão de recurso hídrico na bacia
Estudar medidas para propor aos CBH's afluentes normativas relativas
aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, de forma integrada e
harmonizada.
Acompanhar e propor medidas de cumprimento do Pacto de Integração
da bacia do rio Grande
Estudar formas e propor estratégias para inciar a implementação do
instrumento da cobrança de forma integrada, buscando instituir uma
agência de bacia única
Propor a criação de uma ou GT para acompanhar a implementação dos
Instrumentos de Gestão
Acompanhar a implementação dos instrumentos, visando assegurar
que a implementação seja integrada
Criar GT de Comunicação social e mobilização
Criar ou GT de Instrumentos de Gestão
Criar GT de acompanhamento da implementação do plano de bacia
Revisar as atribuições da CTI e encaminhar para aprovação da CTIL
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