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Toma posse a nova
presidente da
Copasa
No final de dezembro de 2014, o governador Fernando Pimentel anunciou que a próxima presidente da COPASA
será a engenheira civil e sanitarista Sinara Inácio Meireles
Chenna. Ela que atuava como engenheira da Prefeitura de
Belo Horizonte, também ocupou o cargo de Superintendente da SLU entre 2005 e 2009, e foi bastante atuante como
conselheira do COMAM e do COMUSA. Na próxima sexta-feira, dia 16/01/2015, ocorrerá a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da COPASA para eleição dos novos
conselheiros, responsáveis pela nomeação da nova presidência e diretoria da empresa de saneamento de Minas
Gerais.

CBH Rio das Velhas
lança dois editais de
contratação
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas,
através da AGB Peixe Vivo, lançou em dezembro de 2014,
dois editais para contratação de empresas para executar
projetos hidro ambientais e cursos de capacitação e oficinas.
Os prazos para inscrição vão até os dias 27 e 28 de janeiro
de 2015, de acordo com o edital correspondente. Os editais, que tem o intuito de alcançar melhorias socioambientais
em toda a bacia, estão de acordo com a Resolução Conjunta SEMAD/IGAM Nº 1.044, de 30 de outubro de 2009,
que convida empresas ou entidades a apresentar propostas
de fornecimento do objeto, cuja modalidade é Coleta de
Preços, Tipo: Menor Preço Global e Tipo: Técnica e Preço.
Saiba mais em nossa página: www.abes-mg.org.br

Estudo apresenta a situação das águas em Minas

Igam lança o
2º Relatório
sobre Recursos
Hídricos

Já está disponível no site do Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) o segundo “Relatório de Gestão e Situação dos Recursos Hídricos em Minas Gerais”. O estudo, referente ao ano de
2013, avalia o grau de implementação da Política Estadual
de Recursos Hídricos (PERH) e mostra a evolução da gestão
das águas no Estado. A publicação está estruturada em três
eixos principais, apresentando dados de eventos hidrológicos,
demandas e situação dos setores usuários de recursos hídricos
e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas; informações sobre a implementação dos instrumentos de gestão de
recursos hídricos, dos comitês e agências de bacia, recursos
financeiros institucionalizados, programas e projetos desenvolvidos pelo órgão gestor e instituições parceiras, além de
uma análise crítica sobre a gestão e a situação dos recursos
hídricos em Minas Gerais, estabelecendo uma inter-relação
e discutindo os avanços e desafios para a efetiva gestão das
águas no Estado. Leia mais e acesse o relatório em nossa
página: www.abes-mg.org.br

Comitês aprovam cobrança pelo uso da água
Os Comitês de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos rios Preto/Paraibuna e Pomba/Muriaé aprovaram
a cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas por meio das Deliberações 02/2014 e 37/2014. A
cobrança nestas bacias teve início no dia 21 de novembro de 2014, com a publicação do Contrato de Gestão firmado
entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (AGEVAP). Os valores serão baseados nos dados que constam do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) e nos mecanismos e valores aprovados pelo próprio Comitê e pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CERH). A cobrança é realizada por meio do Documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).
O valor anual entre R$30 e R$120 será cobrado em parcela única no ano de exercício. Valores acima de R$120 serão
cobrados em até quatro parcelas trimestrais.
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