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COMUNICADO DA 
PRESIDÊNCIA COPASA 

ASSUNTO: 	Designação dos membros integrantes da Comissão de Análise do 
Procedimento de Manifestação de Interesse 001/2016 — Fase de seleção 

A Diretora-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, no uso 
das atribuições que lhe confere o parágrafo primeiro do artigo 30, do Estatuto Social da 
Companhia, 

CONSIDERANDO 

1. o Edital 001/2016 referente ao Procedimento de Manifestação de Interesse visando a 
obtenção de estudos, levantamentos e propostas referentes às alternativas para garantir a 
disponibilidade hídrica no rio das Velhas, em trecho a montante da captação do Sistema Rio 
das Velhas, no município de Nova Lima, Minas Gerais, 
2. a necessidade de selecionar as Manifestações de Interesse, incluindo as soluções de 
engenharia entregues conforme prazos e critérios previstos no referido edital. 

RESOLVE: 

1. constituir a seguinte Comissão de Análise para avaliação e seleção das manifestações 
apresentadas na fase de seleção: 
Nomes Matricula 

15525 

900149 

9090 

29190 

14722 

19872 

17467 

8437 

12639 

25179 

2. determinar que todas as unidades organizacionais, 
Comissão de Análise aqui constituída, o apoio necessário ao 
3. este comunicado entra em vigor a partir d sta data. 

Nelson Cunha Guimarães 

Rubens Coelho de Mello 

Max Demattos 

Elias Haddad Filho 

Sergio Neves Pacheco 

Silvana Mônica Vaz 

Patrícia Rezende de Castro Pirauá 

Hamilton Rodrigues dos Santos 

Paulo Emílio Guimarães Filho 

Marcus Tulius de Paula Reis 

Unidade 

DTE/SPMA — Coordenador 

AGER/CA 

DTE 

PRE 

DMT/SPPR 

DTE/SPMA/DVHD 

DTE/SPDT 

DMT/SPPR/DVRV 

DTE/SPMA/DVLA 

DTE/SPIP 

quando requisitadas, prestem à 
cumprimento deste comunicado; 

Sinara Inác o Meiretes-etTerrn 
Diretora-Presidente 

As informações contidas neste documento e em seus anexos são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido pelas normas da empresa e 
pela legislação em vigor. O uso indevido dessas informações acarretará ao infrator, sanções disciplinares internas, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
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