PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
EDITAL PMI Nº 001/2018
RESULTADO PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Promover seleção de projetos, demandados por instituições que atuam na
área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, com vistas à implementação
de ações que visem, dentre outras, a implantação dos instrumentos de gestão de
recursos hídricos, a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos e
ecossistemas aquáticos, quanto aos aspectos qualitativos ou quantitativos, a prevenção
de inundações e o controle da erosão do solo, em consonância com o Plano Diretor de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas
(ABHA) INFORMA que foram apresentados os seguintes projetos:
LINHA TEMÁTICA

PROJETO

PROPONENTE

MUNICÍPIO

1 - Água e
Ecossistemas
Associados

Criação de Unidade de
Conservação nas Quedas do Rio
Claro: uma proposta visando à
garantia dos usos múltiplos dos
recursos hídricos

IEF - Instituto
Estadual de
Florestas - URFBIO
Triângulo

Uberlândia MG

2 - Água e Solo

Estudos das alterações
geomorfológicas da bacia
hidrográfica por meio de
modelação de bases cartográficas
físico-geográfico

Douglas Divino de
Carvalho

Uberlândia MG

3 - Água e
Biodiversidade

Os ecossistemas aquáticos e suas
relações com populações de
crustáceos decápodos: avaliando
sua qualidade, estrutura,
funcionamento e provisão de bens
à sociedade

UFU - Instituto de
Biologia

Uberlândia MG

4 - Água e
Saneamento

5 - Gestão das Águas

Programa de Educação Ambiental
Consórcio
para Redução, Reutilização e
Intermunicipal para
Reciclagem dos Resíduos Sólidos o Desenvolvimento Santa Juliana dos Municípios Integrantes do
Ambiental
MG
Consórcio 4ambiental - Menos Lixo
Sustentável Mais Cidadania
4ambiental

Caracterização das Províncias
Hidroquímicas relacionadas aos
aquíferos ocorrentes na Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari,
estado de Minas Gerais, como
subsídio ao plano de gestão de
águas subterrâneas da referida
bacia

UFU - Instituto de
Geografia

Uberlândia MG

Após análise da documentação apresentada a Associação Multissetorial de Usuários
de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), no uso de suas atribuições e em
conformidade com o Edital PMI Nº 001/2018 DECLARA que os projetos apresentados
foram considerados NÃO HABILITADOS por não corresponderem aos requisitos do
referido edital.

A divulgação do Resultado Final de Habilitação somente se efetivará após análise de
eventual recurso interposto contra o presente Resultado. Conforme disposições legais
e normativas, dar-se-á prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, para
apresentação de recursos e impugnações.

Araguari - MG, 10 de abril de 2018.

ORIGINAL ASSINADO
Sérgio Gustavo Rezende Leal
Diretor Presidente

