OFICINA DE PLANEJAMENTO
CBH-PARANAÍBA
DATA: 06 e 07 de agosto de 2008
LOCAL: Goiânia
PARTICIPANTES: Membros do Comitê, titulares e suplentes, e
Grupo Técnico Organizador

Objetivos da Oficina
¾ Possibilitar o conhecimento dos membros do Comitê, procurando identificar nível de representatividade,
trabalhos desenvolvidos, compromisso com o comitê; e promover a integração entre os mesmos;
¾ Nivelar o conhecimento dos membros do comitê sobre os princípios básicos da gestão de recursos hídricos, a
estrutura do sistema e as atribuições do comitê;

¾ Identificar os principais desafios e definir um planejamento e cronograma de ações prioritárias para o CBHParanaíba.
Programação
Quarta feira – 06/08/08
08:00h – 08:30h – Credenciamento
08:30h – 08:45h – Abertura (Diretoria do CBH-Paranaíba)
08:45h – 10:15h – Conhecimento dos Membros
Definir metodologia que possibilite um conhecimento mais aprofundado dos membros do comitê, suas áreas de
atuação, representatividade e compromisso com a gestão de recursos hídricos e com o comitê.
10:15h – 10:30h – Intervalo
10:30h – 11:15h – Os usos de recursos hídricos na bacia do Paranaíba e os desafios da gestão
Apresentação sobre a atualidade e as perspectivas dos usos de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio
Paranaíba e como a gestão por intermédio do SINGREH e dos instrumentos da Política Nacional podem atuar na
solução dos conflitos.
11:15h – 12:00h – Formação de Grupos e instruções para seu funcionamento
12:00h – 14:00h – Intervalo para Almoço
14:00h – 16:00h – Trabalho em grupo
As discussões em cada grupo serão precedidas de uma apresentação referente a cada tema contendo, entre outras
informações, as experiências em outros Comitês. As discussões dos grupos abordarão os seguintes tópicos:
Grupo 1A: Ações emergenciais e estratégicas em áreas específicas da bacia hidrográfica do rio Paranaíba
Grupo 2A: Comunicação social, capacitação e difusão de informações.
Grupo 3A: Consolidação do Comitê de Integração.
16:00 – 16:15h – Intervalo
16:15h – 18:00h – Continuação do Trabalho em grupo
Grupo 1B: Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento na Bacia.
Grupo 2B: Convênio de Integração: Cadastro, Outorga, Fiscalização e Sistema de Informações.
Grupo 3B: Cobrança e Agência de Água.
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Quinta feira – 07/08/08
08:30h – 10:30h – Apresentação, em Plenária. da consolidação dos trabalhos dos grupos
Hierarquização das ações propostas pelos grupos.
10:30h – 10:45h – Intervalo
10:45h – 12:00h – Trabalho em grupo
Os 3 grupos debaterão os prazos e os responsáveis por cada uma das ações.
12:00h – 14:00h – Intervalo para Almoço
14:00h – 16:00h – Apresentação, em Plenária, da consolidação dos Trabalhos dos grupos
Definição do Cronograma Final do Planejamento Estratégico para os próximos 3 anos com as ações,
responsáveis e prazos, tendo por base o trabalho dos 3 grupos.
16:00 – 16:15h – Intervalo
16:15h – 16:45h – Metodologia para o Planejamento das Atividades do CBH
Apresentação de metodologia para o planejamento das ações do comitê, seguido de debate sobre a
metodologia.
16:45h – 17:00h – Avaliação da Oficina de Planejamento Estratégico, realizada pelos participantes
presentes
17:00h - Encerramento
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