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Ano 1/edição esPeCiAl/ 10 de junHo de 2010

Participe das
Eleições da
Abes Nacional

Começou no último dia 1º e vai até o próximo dia 18, 
o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria da Abes 
Nacional. Apenas uma chapa se inscreveu, a “Abes Avança”, 
encabeçada pela engenheira sanitarista Cassilda Teixeira de 
Carvalho, atual presidente, que busca a reeleição para um novo 
mandato de dois anos. Consolidar o crescimento da Abes de 
forma que continue a ser referência em sua área de atuação 
é o objetivo principal da “Abes Avança”. Informações sobre o 
processo eleitoral e a votação em si estão disponíveis em www.
abes-dn.org.br. Se, até o dia 4 de junho, você não recebeu sua 
senha para votar, entre em contato com Abes Nacional pelos 
e-mails thiago.oliveira@abes-dn.org.br ou simone.trindade@
abes-dn.org.br, ou pelos telefones (21) 2277-3907 e (21) 
2277-3909. Participe. Seu voto é muito importante para termos 
uma Abes forte e respeitada em nível nacional. 

REFERÊNCIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

A ABES do presente, 
Consolidando o seu crescimento, e fortalecida...
 
... para atender cada vez melhor a seus associados,
... para se confirmar como a entidade primeira em de-

fesa do Meio Ambiente,
... para continuar se destacando como a entidade pri-

meira em busca da universalização do Saneamento, 
... para se mobilizar em defesa da Saúde Pública, e 

planejada para ser...
... a ABES de todos os associados,
... a ABES para todos os associados,
... a ABES dedicada às questões técnicas, voltada às 

questões institucionais, presente nos cenários técnicos e polí-
tico-institucionais do setor de Saneamento e Meio Ambiente, 
respeitada no país como a entidade primeira na representação 
dos interesses voltados para o desenvolvimento do setor, 

Uma ABES em busca do desenvolvimento econômico, 
de políticas sociais, da eficiente gestão ambiental e da im-
plantação de políticas públicas que possibilitem o acesso de 
todos aos serviços de saneamento ambiental.

Esta é a ABES que estamos construindo e sua ajuda e 
participação, são os elementos fundamentais para o nosso 
sucesso.

Principais pontos do programa
Objetivo geral:
Fortalecer a ABES para se manter como entidade líder nos diversos 
setores que integram o saneamento básico e ambiental brasileiro.
Reorganização e modernização
Ações
 n Reestruturação e aprovação do Estatuto da ABES;
 n	Organização das Câmaras Temáticas;
 n	Atualização do Programa de Desenvolvimento de  
  Recursos Humanos;
 n	Implantação da Educação à Distância;
 n	Estruturação do Fundo Editorial.
Descentralização e fortalecimento da Associação
Ações
 n Novo setor de relações com associados;
 n Criação do portal ABES integrado aos sites das 
  seções;
 n Implementação do Programa Estruturador Jovem  
  Profissional do Saneamento;
 n Novos produtos de interesse dos sócios;
 n Programa de ampliação do quadro de associados;
 n Atualização do Manual dos Presidentes de Seção;
 n Pesquisa de satisfação dos associados.
Implementação do Sistema ABES de Gestão
Ações
 n Apoio à estruturação administrativa e financeira das seções;
 n Integração dos sistemas administrativos da ABES Nacional;
 n Descrição e padronização de processos;
 n Criação de diretorias adoc visando coordenar os Projetos  
 n Estruturadores.
Sustentabilidade financeira da Associação
Ações
 n Ampliação da política de captação de recursos;
 n Revitalização da relação com órgãos governamentais,  
  organismos nacionais e internacionais, associações   
  congêneres e iniciativa privada;
 n Implementação do Programa Estruturador de Certificação.
Atuação institucional visando o fortalecimento das ações 
de desenvolvimento sustentável
Ações
 n Criação de instrumento para acompanhar as  
  questões nacionais na interface do saneamento   
  ambiental/desenvolvimento sustentável;
 n Implantação de uma linha de atuação na gestão de   
  Recursos Hídricos em todos os níveis

 Desenvolvimento de uma agenda para o acompanhamen-
to das atividades parlamentares, visando a implantação de 
legislação de interesse do setor.



Composição da Chapa

Diretoria Nacional
Presidente
Cassilda Teixeira de Carvalho (MG)
Vice-Presidente
Eduardo Pacheco Jordão (RJ)
Secretário-Geral
Luiz Paulo de Almeida Neto (SP)
Secretário-Geral Adjunto
Ângela Sotero Bacelar (PE)
Tesoureiro-Geral
Jorge Luiz Ferreira Briard (RJ)
Tesoureiro-Geral Adjunto
Ellen Martha Pritsch (RS)
Diretor da Região Norte
Haroldo Costa Bezerra (PA)
Diretor da Região Nordeste
Álvaro José Menezes da Costa (PE)
Diretor da Região Sudeste
Roberval Tavares de Souza (SP)
Diretor da Região Sul
Antônio Carlos Gerardi (PR)
Diretor da Região Centro-Oeste
Paulo César Barbosa Pereira (GO)

Conselho Fiscal
Marcar, até o máximo de 6, os candidatos de 
sua preferência. Os 3 candidados mais votados 
serão titulares e os demais suplentes.

Cícero de Carvalho Monteiro (BA)
José Eduardo Gobbi (SP)
Miguel Fernandez y Fernandez (RJ)
Ricardo de Castro Martins Vieira (MG)
Ronaldo Resende Pereira (MG)
Sandro Adriani Camargo (RS)

Conselho Diretor – votação individual
Marcar, até o máximo de 30, os candidatos de 
sua preferência. Os 30 candidados mais vota-
dos serão titulares e os demais suplentes

Acylino José dos Santos Neto (DF)
Anna Virgínia Muniz Machado (RJ)
Antônio Sérgio Ferreira Mendonça (ES)
Arnóbio Dias Pontes (CE)
Edmilson Fonseca (PB)
Eduardo Von Sperling (MG)
Eliana Beatriz Nunes Rondon Lima (MT)
Emiliano José Silva Santiago (BA)
Francisco Suetônio Bastos Mota (CE)
Haroldo Mattos de Lemos (RJ)
Heleno Silva de Souza (RJ)
Hélio Augusto Machado Pessoa (PE)
Hubert Brant Moraes (MG)
Jeverson Luis de Azevedo Carlos (TO)
Jeverson Luis de Azevedo Carlos (TO)
João Baptista Comparini (SP)
José Almir Rodrigues Pereira (PA)
José Everaldo Vanzo (AM)
José Lúcio Machado (BA)
José Nelson Machado (MG)
José Vicente Granato de Araújo (GO)
Lívia Maria Dias (GO)
Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite (RJ)
Luiz Henrique Capellano (SP)
Manoel José Warumby de Oliveira (PR)
Manuel Osvaldo Senra Álvares da Silva (MG)
Márcio Pinto Paes Leme (RJ)
Maria Mercedes de Almeida Bendati (RS)
Paulo César Quintanilha (RJ)
Pedro Luis Prado Franco (PR)
Ricardo Augusto Simões Campos (MG)
Ronald Young (RJ)
Sérgio Bezerra Pinheiro (RN)
Sérgio Tadeu Casagrande (SC)
Sidnei Gusmão Agra (RS)
Sílvio Leifert (SP)
Vilma de Seixas Martins (SP)


