
Atividades dos representantes da ABES-MG em julho
Em 5 de julho, Maeli Estrela Borges e Izabel Andrade reuniram-se na COPAGRES, em 8/7, Pegge Sayonara participou 

de reunião da Comissão CE P2R2 Minas e, a diretoria e conselhos da ABES-MG, reuniram-se na sede; em 11/7, Sávio Nunes 
reuniu-se com o CBH Caratinga; em 12/7 os membros da Câmara Temática de Resíduos Sólidos reuniram-se na ABES-MG; em 
15/7, Nelson Guimarães, reuniu-se com as Câmaras CTIL e CTIG do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; em 18/7, Fátima 
Gouvêa reuniu-se com o Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Carste; em 20/7, reunião da Comissão organizadora do 6º Seminá-
rio  de Gestão de Perdas; em 20/7, Rogério Siqueira, Pegge Sayonara, Flávia Mourão e Denise Bruschi reuniram-se para discutir 
o Simpósio Internacional de Resíduos Orgânicos; em 23 e 24/7, Márcio Pedrosa reuniu-se com a Câmara de Planos Programas e 
Projetos do CBH São Francisco. Em 25/7, Maria do Carmo Varella reuniu-se com o CBH Rio Pomba Muriaé e Sandra Parreiras, 
participou de reunião da câmara CIF/COPAM.

Diretoria conhece sistema web para elaboração de PMSB

ABES apoiará 
evento sobre 
Planos de 
Saneamento

No intuito de apresentar o Sistema Web Integrado 
para elaboração de Planos Municipais de Saneamento, o 
engenheiro e associado Gilson Brandão Cheble, da empre-
sa Multquest, esteve reunido com a diretoria e conselhos da 
ABES-MG, em 8 de julho, e com os membros da Câmara 
Temática de Resíduos Sólidos, em 12 de julho. Segundo Gil-
son, o Programa de apoio aos pequenos municípios, visa 
simplificar a elaboração dos Planos de Saneamento, reduzir 
os custos e transformar o Plano em um instrumento de gestão 
estratégica. O sistema, de interface amigável, integra equi-
pes e ações através da web; simplifica, organiza, padroniza 
e agiliza os procedimentos; além de capacitar profissionais 
da região; viabilizar a elaboração assistida do plano; e ga-
rantir qualidade com baixo custo de elaboração. Após a 
apresentação, Gilson pediu o apoio institucional da ABES-
-MG para o evento que será realizado, pela Associação dos 
Engenheiros de Uberlândia (ASSENG), em 6 de agosto de 
2019, no anfiteatro do CREA, Uberlândia. De acordo com o 
presidente, Rogério Siqueira, a ABES-MG apoiará o evento 
e poderá cooperar com o corpo de formadores que atuarão 
na capacitação técnica. 
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JPS ABES-MG firma parceria com os 
Engenheiros sem Fronteiras

Os membros do Programa Jovens Profissionais do Saneamento 
(JPS) da ABES-MG reuniram-se, em 16 de julho, para oficializar uma 
parceria com a Organização Não Governamental Engenheiros sem 
Fronteiras (EsF). Segundo o coordenador do JPS, Witan Silva, a parceria 
consiste em dar apoio e desenvolver conjuntamente o Projeto Escola Sus-
tentável, que tem como premissa construir um modelo de escola que sirva 
de referência em ações de economia circular na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte – MG. O foco das ações visa integrar a expertise dos 
envolvidos, alcançando ganho de escala e maior visibilidade. “A inicia-
tiva partiu da aproximação das instituições e da visão comum entre elas, 
de que a “Engenharia é um agente de transformação social” e pode 
reduzir as desigualdades e contribuir de forma prática para a constru-
ção de uma sociedade sustentável”, destacou. Também participaram do 
alinhamento da parceria o membro do JPS João Arthur, o vice-presidente 
e a diretora de projetos da ONG Engenheiros sem Fronteiras, Samuel 
França e Isis Batista.

ABES-MG prepara a posse da equipe 
de Gestão 2019/2021

Será em 9 de agosto de 2019, a cerimônia de posse da nova 
diretoria e conselhos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES-MG), eleita para o mandato 2019-2021. A sole-
nidade será realizada às 19 horas, no auditório do CREA-Minas, lo-
calizado na Avenida Álvares Cabral, 1600, Belo Horizonte. Com o 
lema “Saneamento é Saúde” tomará posse a chapa eleita, composta 
pelos membros: Diretoria: presidente, Rogério Siqueira; vice-presidente, 
Maeli Estrela Borges; diretores: Flávia Mourão, Rodrigo Polizzi, Rodrigo 
Varella, Rômulo Resende; 1º e 2º secretários, Willian Alam e Eduardo 
Rigotto; 1º e 2º tesoureiros, Samir Mauad e Arthur Filho. Conselho Con-
sultivo: Célia Rennó, Cícero Catapreta, Fátima Gouvêa, Mônica Bicalho 
e Valter Vilela; Conselho Fiscal: Alice Libânia, André Horta, Guilherme 
Tavares, José Cláudio Junqueira, José Nelson Machado, Nelson Guima-
rães; Representantes junto ao Conselho Diretor: Maria do Carmo Varella 
e Ronaldo Vasconcellos.


