
SUBCOMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO Rio Itabirito  

(Vinculado ao CBH-Velhas) 

 
Ofício n. 08/2011-SCBH – Itabirito 
 

    Belo Horizonte, 22 de Junho de 2011. 
 

 
Ref.: Reunião Ordinária do Subcomitê do Rio Itabirito 

 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
Em continuidade com as atividades do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itabirito para o 
ano de 2011, convidamos para reunião extraordinária, a ser realizada em 28 de junho de 2011, 
na Estação de Tratamento de Água – ETA, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Itabirito, localizada à Rua João Faria Gurgel nº 325 (mapa em anexo), com início 09:00 horas. 
 

Pauta: 

 

1. Demandas e garantias da qualidade e quantidade de água para abastecimento 
público da sede do município de Itabirito – MG 

a. Diagnósticos de Tratabilidade das águas do Córrego Seco e Bação; 
b. Planos de Emergência e Contingência para o abastecimento público dos córregos 

Seco e Bação; 
c. Estudos Limnológicos e de sedimentos das bacias dos córregos Seco e Bação; 
d. Estudos de Georreferenciamento das bacias dos córregos Seco e Bação; 
e. Aquisição de equipamentos para manutenção e operação dos sistemas de 

captação e adução das águas de abastecimento público. 
 

2. Recuperação de Áreas de Proteção Permanente – APP´s 
a. Limpeza das 07 (sete) áreas cercadas e identificadas;  
b. Preparação dos solos, e coveamento, incluindo análises e correções/adubações 

dos solos; 
c. Plantio de 4.400 mudas de espécies vegetais nas 07 (sete) áreas cercadas e 

identificadas; 
d. Combate às pragas, como formigas e cupins de solo, nas 07 (sete) áreas 

cercadas e identificadas; 
e. Manutenção e reparação (substituição) das mudas, durante 12 (doze) meses 

após o plantio. 
 

Quaisquer informações complementares e a confirmação de sua presença ou representante 
poderão ser feitas através dos telefones (31) 3409-9818 ou (31) 3409-9719, ou por meio do 
endereço eletrônico mob@cbhvehas.org.br. 
 
Certo de contarmos com a sua inestimável participação, subscrevo-me. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Dóris Garisto 
Coordenadora SCBH Itabirito 

 
 


