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HISTÓRICO DO CBH SANTANA/APORE
O CBH SANTANA APORE foi criado em meados de
novembro de 2.016, possui 21 conselheiros e seus
pares, até presente momento tivemos 4 reuniões,
incluindo a da posse.
Os principais rios que percorrem nosso comitê é o Rio
Santana e Apore. A bacia Santana tem uma extensão
aproximada de 4.181km/m2, já a bacia Apore 2.787 km/
m2 aproximada segundo fontes do órgão ambiental do
estado (IMASUL). O município de Paranaíba, é que
possui
a maior parcela neste comitê, completa os
municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e
Aparecida do Tabuado, ambos de MS.
Minha gestão finda no final de 2.019. A diretoria é
composta por 1 presidente (sociedade civil), 1 vice
presidente (usuários) e dois secretários (poder publico).

RETROSPECTO DAS AÇÕES
DESENVOLVIDAS
O CBH SANTANA/APORE foi criado pela resolução CERH nº 032, em
15/03/2016, as ações ainda não são muitas, pois o nosso comitê só
tem um ano de existência.
Abaixo segue alencadas as ações expressivas e assuntos debatidos
nestas primeiras plenárias
➢ Aprovação do Regimento Interno, resolução CERH nº 33;
➢ Partipação em Oficina de Capacitação do Pro - Comitês promovida
pela ANA em Campo Grande/MS;
➢ Participação GT Integração Pba;
➢ Adesão ao Pro - Comitês;
➢ Aprovação de Logo do CBH SANTANA/APORE;
➢ Criação de GT para discussão da elaboração do PLANO DE BACIA
do CBH SANTANA/APORE;
➢ Discussão de formas para captação de recursos financeiros para
manutenção do comitê;
➢ Mapeamento Digital Zoneamento Ambiental dos Recursos Hídricos
(ZAMRH), entre outros.

GESTÃO IDEAL E
PRIORIDADES
A gestão ideal acredito que é a atitude da cada membro, a
responsabilidade compartilhada, todos membros de comitê devem
assumir compromissos em prol de um objetivo que visa garantir o
uso sustentável e consciente dos recursos hídricos.
O modelo de gestão ideal deve ser participativo, com dialogo e
transparência, com o máximo possível de participação dos
membros, e também a sociedade civil em geral, pois nossas
reuniões são abertas a quem queira acompanhar.
Nossas prioridades futuras é a confecção de uma agenda de
atividades, elaboração do plano de comunicação, elaboração do
Plano de Bacia, construção de um site que aproxime mais o comitê
da sociedade e ter uma secretaria própria.
Mas para isso é necessário suporte financeiro, que na minha visão é o
pilar relevante para que isso ocorra, esse item com certeza foi a
maior dificuldade que tivemos nesse primeiro ano de gestão.

DESAFIOS
1- ESCACCEZ DE RECURSOS
FINANCEIROS, APOIO DO ESTADO
2 - DISCURSÃO DA COBRANÇA DA AGUA,
POR NOSSO COMITÊ SER
COMPARTILHADO, HÁ UMA PRESSÃO
MAIOR,
3 - POUCA PARTICIPAÇÃO E AUSENCIA
D E I N T E R E S S E P O R PA R T E D A
SOCIEDADE CIVIL;
4- LEGISLAÇÕES NÃO RESPEITADAS;

