
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina 

Local   Reunião Virtual 

Data/ Horário   22 de junho, terça feira, às 8:30h 

Relatora   Emmanuelle de Assis Silveira 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
1. Apresentação da COPASA para alinhar as suas ações com o município e os assuntos relacionados à revisão do 

Plano Diretor; 
 

2. Assuntos diversos; 
 
1. Apresentação; 
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho 
de Desenvolvimento Municipal de Diamantina/MG, por videoconferência (reunião virtual pelo aplicativo Meet 
Google), convocada pela arquiteta e conselheira Laianne Roberta Ribeiro da Cruz. 
 
Conselheiros presentes: 
 
Álvaro Luiz Palhares Diniz  
Bárbara Moreira Batista Maciel 
Cinara Lemos Meira Souza 
Emmanuelle de Assis Silveira 
Everton 
Gabriel da Costa Lauar 
Geraldo Denemar 
Heliomar Valle Silveira 
Juan Pedro Bretas Roa 
Laianne Roberta Ribeiro da Cruz 
Leonardo  
Luciana Duarte Andrade 
Marcelo Araújo Caldeira 
Paulo Henrique Grazziotti 
Roosevelt de Melo Gonçalves 
Sáula Cardoso 
Vilsom José de Amorim 
 
Foi passada a palavra ao gerente da COPASA em Diamantina Vilsom Amorim para que apresentasse as ações da 
empresa no município e assuntos relacionados à revisão do plano diretor. 
 
- Esgotamento Sanitário; 
- Sistema de Abastecimento de água; 
- Ações de Educação Ambiental; 
- Obras e serviços já realizados para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água, em 
andamento e projeções futuras; 
- Repasses tarifários e investimentos em obras e serviços. 
 



 

 

 
2. Assuntos diversos; 
 
Foi pontuado e reforçado pelos conselheiros a necessidade de intensificar as políticas de saneamento ambiental no 
município, visto que afeta diretamente na saúde, qualidade de vida e desenvolvimento de toda a comunidade local. 
Principais temas: água, esgoto, drenagem, abastecimento, resíduos sólidos e ações em saúde pública. 
Conforme apresentado e confirmado pela COPASA, apenas 35% do esgoto do município é coletado e tratado. O 
município está em processo de elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  
 
Posteriormente foi apresentada a sugestão de criação de subcomissões, uma para assuntos voltados ao meio 
ambiente e outra voltada para a vitalização da área central. 
 
Ao final fizemos a solicitação da importância da divulgação e transparência das ações até então apresentadas e 
discutidas nas reuniões do conselho, assim como a disponibilização das atas e materiais apresentados em reuniões 
anteriores. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
CONCLUSÃO:  
 

O Presidente Heliomar, não havendo mais colocações a serem feitas, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada às dez horas e trinta minutos a terceira reunião do ano de 2021 do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal de Diamantina/MG. 
 
 
Nada mais a declarar, lavro o presente relatório, 
 
Atenciosamente, 
 
 

  

 
Data 22/06/2021                                                _____________________________________________________ 

                                                                                                                Emmanuelle de Assis Silveira 

 


