Plano de Capacitação_CBH_Piraponema
Estratégia de implementação
Desafios

Competências

Tipo de ação
Capacitar a diretoria para a gestão financeira dos
recursos provenientes do PROCOMITÊS e
futuramente da cobrança

Apreciação de contas anuais,
planos de trabalho e relatórios
Gestão financeira e
anuais de atividades, verificando a orçamentária
aplicação dos recursos arrecadados

Produção de diretrizes para
articulação de parcerias e
promoção de ações de educação e
capacitação, de comunicação e
participação social
Estabelecer e aprovar critérios para
Instalar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
implementação da cobrança pelo
uso dos recursos hídricos
Deliberação sobre as regras e
diretrizes para a instituição de um
Capacitação dos novos membros
CBH e orientações acerca do
Regimento Interno, funcionamento e
atribuições dos membros
Definição de critérios gerais para
Capacitação dos novos membros
regulação de uso dos recursos
hídricos
Produção de diretrizes para
Fortalecer a gestão de recursos hídricos através da
articulação de parcerias e
discussão de alternativas para a participação social promoção de ações de educação e
na gestão de recursos hídricos.
capacitação, de comunicação e
participação social
Educação Ambiental e Participação Social

Promover a gestão do conhecimento entre os
representantes
Implementar e acompanhar o Planos de Recursos
hídricos

Oficina

Atividade proposta
Oficina prática sobre gestão
financeira e orçamentária dentro
do CBH

Possíveis Parceiros

IAT (jurídico ou
administrativo)

Custo estimado

A definir

Fonte de recurso

A definir

Fórum Nacional de Comitês
de Bacia Hidrográfica e
A definir
Instituto Água e Terra

Monitoramento e
Avaliação

2020

2021

2022

Certificado

X

Patrocinadores,
Progestão,
Certificado
Procomitês, Governo
do Estado do Paraná

X

X

X

X

Encontro e Oficinas

Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas

SINGREH e Instrumentos
para Política/ Cobrança

Curso autoinstrucional EAD

Curso "Cobrança pelo uso dos
recursos hídricos"

ANA

-

N/A

Marco Legal e Regulação

Curso autoinstrucional EAD

Curso: "Gestão de Recursos
Hídricos"

IAT

-

N/A

Formulário de
autoavaliação

X

X

X

SINGREH e Instrumentos
para Política

Curso autoinstrucional EAD

Cursos "Comitês de Bacias
Hidrográficas"

IAT

-

N/A

Formulário de
autoavaliação

X

X

X

Governança, Comunicação
e Participação Social

Curso autoinstrucional EAD

Curso "Alternativas
Organizacionais para a Gestão de
Recursos Hídricos"

ANA

-

N/A

Certificado

Encontro / Oficina

Oficina para a realização de
trocas de experiências entre os
CBH paranaenses

PROCOMITES

Certificado

Treinamento

Treinamento para utilização do
SIGARH

Progestão,
Procomitês, Governo
do Estado do Paraná

Certificado

SINGREH e Instrumentos
para Política

Fórum Paranaense de CBHs A definir

Instituto Água e Terra

A definir

Certificado

2023

x

Quantos

6

Membros do CBH,
prioridade diretoria

a definir

Membros do CBH,
prioridade setor
"usuários"

>30

X

novos membros

Total de
membros
novos

X

novos membros

Total de
membros
novos

Membros do CBH,
prioridade diretoria

30

Novos membros e
demais
representantes do
Comitê

>30

Membros do comitê

20

X

X

x

Quem

Diretoria do CBH;

Educação e Capacitação

Funcionamento dos CBHs / Plano e
enquadramento de recursos
Educação e capacitação
hídricos
Plano e Enquadramento de
recursos hídricos

Público estimado

Macrotemas/Temas

x

