
 

 
  

 
      PLANEJAMENTO COBH CAPIBARIBE PARA 2020  

 

 OBJETIVOS AÇÕES/ATIVIDADES METAS PRAZO RESPONSÁVEL RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Garantir o processo de 
ausculta, articulação e 
deliberação do COBH. 

(Atendimento Meta 
Procomitê) 

- Realização de assembleias com 
a participação de 
aproximadamente 40 pessoas, 
com foco prioritário no PHA 
Capibaribe, Enquadramento e 
Proteção de Nascentes e Matas 
Ciliares. 

Realizar 04 reuniões 
ordinárias (1 a cada 

trimestral). 
Reuniões 

extraordinárias 
(caso necessário) 

1ª - 18/03/2019 

2ª - 22/04/2019 - 

eleição 

3ª - 12 /08/2019 

4ª – 11/11/2019 
 

Diretoria do COBH, 
com apoio 
técnico/logístico da 
GAOB/APAC. 

Lanche / almoço/ 
transporte 

Fomentar a implementação 
dos instrumentos da PNRH: 
Enquadramento, Cobrança e 
Sistema de Informação. 

_ Realização de oficinas, criação 
de câmaras técnicas, reuniões 
com APAC.  

Instrumentos 
implementados. 

Até 2022 Diretoria do 
COBH/Câmaras 
Técnicas e GTs, 
com apoio 
técnico/logístico da 
GAOB/APAC. 

Lanche / almoço/ 
transporte 

Capacitação dos membros do 
COBH  

(Atendimento Meta 
Procomitê) 

Realização das capacitações 
previstas no Plano de 
Capacitação. 

Implementação do 
Plano de 

Capacitação 

17 e 18 Junho (16 
horas) 

APAC. 
Diretoria do 
COBH/Grupo de 
Trabalho de 
Capacitação e 
Comunicação. 
Parcerias com 
Instituições de 
Ensino e Pesquisa 
e ONGs. 

Lanche / almoço/ 
transporte / 

material didático 
 

Comunicação  

(Atendimento Meta 
Procomitê) 

 

 

 

 

 

Realização das ações previstas no 
Plano de Comunicação. 

Implementar Plano 
de Comunicação 

 

Jan a Dez 
 

APAC. 
Diretoria do 
COBH/Grupo de 
Trabalho de 
Capacitação e 
Comunicação. 
Parcerias com 
Instituições de 
Ensino,Pesquisa,  
ONGs e usuários. 

Confecção de 
material (gráfica). 
Contratação de 

empresa. 

      



 

 
  OBJETIVOS AÇÕES/ATIVIDADES METAS PRAZO RESPONSÁVEL RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Garantir o processo de 
planejamento das ações e 
atividades desenvolvidas pelo 
COBH. 
(Atendimento Meta 
Procomitê) 
 

- Realização de reuniões 
ordinárias Diretoria do COBH  

- Criar GT de Educação 
Ambiental 

- Criar CT de Articulação 
Institucional 

- Criar Concurso de Boas Práticas 
de EA nas Escolas 

 

- Acompanhar as ações nos 
municípios em prol da proteção 
de Capibaribe e outorgar o Selo 
Prefeitura Amiga 

- Realizar 10 
reuniões de 

planejamento 
 

- Elaboração de Kit 
de EA para as 

prefeituras  
 

- estabelecer 
critérios. 

Divulgação, 
acompanhamento e 

premiação 
 

- Incentivar a 
participação das 

prefeituras e 
premiar 5 municíos 

Jan  
 a Dez 

 
Junho 

 
 

- jun a out 
 
 
 

- Marc a Out 

Diretoria do COBH, 
com apoio da 
APAC. 
 

Lanche / almoço/ 
transporte / 
material de 
divulgação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir o funcionamento das 
câmaras técnicas existentes 
no COBH. 

Realizar as reuniões e ações 
correlatas aos objetivos das CTs 
e/ou GTs.,  

Realizar no mínimo 
02 reuniões das 

câmaras técnicas 
por ano. 

Mar a Nov. Diretoria e demais 
membros do 
COBH 
participantes das 
CTs e/ou GTs.. 

Lanche/almoço e 
transporte para 
membros que 
precisem se 

deslocar. 

Integrar o Comitê aos 
debates regionais e nacionais 
sobre gestão de recursos 
hídricos. 
 

Participar de eventos regionais e 
nacionais. 

Participar do 
ENCOBH, entre 
outros eventos 

Mar a Dez Diretoria do COBH 
com apoio da 
APAC. 

Passagens, 
hospedagem e 
alimentação para 
os membros da 
diretoria. 

 

 

 

 

 


