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Primeira reunião da CTI de 2015

Membros e convidados da Câmara
Técnica de Integração (CTI) do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBHDoce) se reuniram em Governador Valadares, no dia 28 de maio, para a primeira reunião de 2015. Entre os pontos
da pauta do encontro estavam o projeto

Disponibilidade de Água no Rio Doce,
desenvolvido pelo IBIO Institucional, e
um relato sobre a reunião do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão, realizada em 27 de maio.

Saiba mais!

Capacitação para os membros
do CBH-Guandu

O diretor presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito
Santo (AGERH), Paulo Paim, participou
da 37ª reunião ordinária do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, no dia
27 de maio, em Laranja da Terra. Paim dirigiu a atividade de formação continuada dos integrantes do CBH-Guandu, que
apresentou informações gerais sobre a
gestão de recursos hídricos, instrumen-

tos utilizados e planejamento, entre outros pontos. Também foram abordados
temas como a estrutura e atribuições da
AGERH e um modelo de parceria com os
Comitês, que oferecerá subsídios para
que os conselheiros tomem decisões por
meio de informações e apoio técnico.

Veja

Início dos PMSBs no CBH-Piranga

Foi dado início à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSB) dos municípios de Acaiaca, Alvinópolis, Amparo da Serra, Araponga,
Bom Jesus do Galho, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Piedade de Ponte Nova,
Santa Cruz do Escalvado, Alto Rio Doce,
Capela Nova, Caranaíba, Cipotânea, Desterro do Melo e Senhora dos Remédios,
pertencentes ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga. Dois encontros, realizados em Alto Rio Doce e Ponte Nova,

nos dias 25 e 26 de maio, marcaram o
começo das atividades. Prefeitos e representantes dos municípios contemplados
se reuniram para conhecer a SHS - Engenharia Sustentável -, contratada para
a elaboração dos planos, e tirar dúvidas
sobre as etapas de construção.

Reunião em Alto Rio Doce
Reunião em Ponte Nova

Nova gestão do CBH-Santa Maria

Os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do
Doce, escolhidos em processo eleitoral,
foram empossados no último dia 20 de
maio. A cerimônia, realizada em Colatina, contou com a presença do presidente do Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce),
Leonardo Deptulski. Ao todo, tomaram
posse 12 representantes do poder público, dos usuários e da sociedade civil,
que cumprirão mandato até 2017. Na
mesma manhã, foi eleita a nova direto-

ria executiva do Comitê. Antônio Demoner, representante do Sanear, foi reeleito
para ocupar a presidência. João Eduardo
Tombi, da prefeitura de Santa Tereza/
ES, foi escolhido vice-presidente e Gilse Olinda, do Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico do Espírito Santo
(Cisabes), a secretária executiva.

Confira a cobertura
completa da reunião:

PMSBs do CBH-Piranga são
aprovados em audiência

O mês de maio foi marcado pela realização de audiências públicas para
aprovação de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) de cidades que
compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Piranga. Representantes do CBH-Piranga e
do IBIO-AGB Doce estiveram presentes
nos eventos, que também contaram com
a participação de membros da empresa
contratada para elaborar os documentos, representantes das prefeituras e da

comunidade. A audiência pública marca
a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município
e tem como objetivo apresentar o documento à comunidade, coletar sugestões
e esclarecer dúvidas. Com a aprovação
da comunidade, o plano fica pronto para
ser enviado para a Câmara Municipal de
Vereadores e, se aprovado, vira lei.

Saiba mais!

Universalização do Saneamento
chega também ao CBH-Manhuaçu

O município de Mutum foi sede de
uma reunião promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio
Manhuaçu, no dia 18 de maio, que teve
como tema a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs)
nas cidades contempladas pelo Programa de Universalização do Saneamento
– P41. Participaram do encontro repre-

sentantes do CBH-Manhuaçu; IBIO-AGB Doce; prefeituras de Conceição de
Ipanema, Ipanema, Itueta, Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto
e Taparuba; PM de Meio Ambiente e da
empresa SHS - Engenharia Sustentável,
responsável pela elaboração dos planos.

Clique aqui:

Produzido por Prefácio Comunicação (31) 3292-8660

