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Mestranda da Universidade da Catalunha
visita IBIO-AGB Doce

A mestranda da Universidade da
Catalunha, Luana Carvalho Filho, visitou
a sede do IBIO-AGB Doce, no dia 15
de junho. O objetivo da aluna, que foi
recebida pela analista administrativa

da agência, Juliana Vilela, foi buscar
informações para a sua dissertação
de mestrado, que terá como tema o
Rio Doce, com ênfase no município de
Governador Valadares.

Diretor técnico do IBIO-AGB Doce

acompanha audiências públicas do PMSB

O diretor técnico do IBIO-AGB Doce,
Edson Azevedo, acompanhou a realização de audiências públicas para aprovação de Planos Municipais de Saneamento Básico de municípios das bacias dos
rios Piracicaba e Manhuaçu. As audiên-

cias marcam a última etapa da elaboração do documento, que estabelece diretrizes para a universalização de serviços
ligados ao esgotamento sanitário, drenagem urbana, abastecimento de água
e resíduos sólidos.

Seminário sobre Alocação e Outorga
é realizado em Brasília

O diretor geral do IBIO-AGB Doce,
Ricardo Valory, e o diretor presidente do
IBIO Institucional, Eduardo Figueiredo,
participaram do Seminário sobre Outorga
e Alocação e Água em Bacias Críticas,
no dia 7 de julho, em Brasília. O evento
foi promovido pela Agência Nacional de
Águas, Secretaria de Recursos Hídricos

e Ambiente Urbano do Ministério do Meio
Ambiente e Conselho Nacional de Recursos Hídricos. No evento, foram apresentadas e discutidas as experiências e as
visões de membros do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos
sobre possíveis aperfeiçoamentos de critérios de outorga em bacias críticas.

IBIO-AGB Doce recebe
auditoria do IGAM

O Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (IGAM), por meio de sua Auditoria e em conjunto com a Gerência de
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos,
estiveram na sede do IBIO-AGB Doce, no
dia 29 de junho, realizando análise das
contratações e despesas realizadas pela
agência, bem como o acompanhamento
das metas pactuadas no Contrato de Ges-

tão nº 001/2011, firmado entre as partes.
Durante o procedimento de auditoria, foram avaliados os processos de contratação de programas e projetos, bem como
as despesas administrativas realizadas
pelo IBIO-AGB Doce. Já a Gerência de
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
acompanhou questões relativas à execução do Contrato de Gestão.
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