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Ituiutaba debate
Saneamento Básico

De 5 a 7 de março, o município de Ituiutaba receberá o
II Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento,
realizado pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento (ASSEMAE), Regional Minas Gerais. O objetivo do
evento é congregar experiências, fomentar ideias e tecnologias
para uma gestão de qualidade, fornecendo aos gestores informações atualizadas do setor de saneamento. A expectativa da
ASSEMAE é reunir mais de 150 participantes entre gestores de
saneamento dos serviços municipais, prefeitos, técnicos de autarquias de saneamento e outros profissionais ligados a área de
saneamento e meio ambiente. O Congresso acontece no Centro
de Convenções Jarbas Bernal, e a programação completa está
disponível em nossa página: www.abes-mg.org.br

COPAM aprova prazos
para licenciar UTRs das
ETAs

Durante a reunião da Câmara Normativa e Recursal, do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), no dia 20 de fevereiro, foi referendada, com alterações, a Deliberação Normativa
COPAM Nº 153, de 26 de julho de 2010, que convoca os municípios para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento de
água. A DN estabelece novos prazos para a instalação de Unidades
de Tratamento de Resíduos (UTRs) nas Estações de Tratamento de
Água (ETAs) em operação no Estado. O Cronograma prevê o prazo
para licenciamento e instalação de UTRs nas ETAs com capacidade
acima de 500 L/s, até dezembro de 2015; para as ETAs com capacidade acima de 200 L/s até 500 L/s o prazo é até dezembro de
2017; as ETAs com vazão entre 100 e 200 L/s tem até dezembro de
2019; e as demais, acima de 20L/s serão licenciadas até dezembro
de 2020. A ABES-MG, uma das relatoras do processo em questão, destacou durante a reunião a importância do tratamento desses
efluentes no resgate do passivo ambiental e recomendou aos operadores das ETAs que iniciem imediatamente o levantamento de dados
quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados em suas Unidades
e busquem tecnologias viáveis e apropriadas para essas UTRs.

Presidente do CBHSF falou aos membros da Câmara

CCR Alto São
Francisco se reúne
na ABES-MG
A sede da ABES-MG recebeu, no dia 19 de fevereiro, a
primeira reunião dos membros da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco (CCR Alto SF) de 2013. Na pauta, o
coordenador Márcio Tadeu Pedrosa, pontuou assuntos como:
a reabertura do escritório da CCR Alto SF, que passa a utilizar
a sede da AGB Peixe Vivo, com apoio da ABES-MG, como local para realização das reuniões; do Plano de Aplicação Plurianual 2013-2015, dos projetos selecionados, contratados
e a contratar e da abertura do prazo para seleção de novos
projetos utilizando recursos da cobrança pelo uso da água.
Também foi discutida a reformulação do Regimento Interno
do CBHSF, debatendo a necessidade de maior participação
dos Comitês Estaduais nas decisões do Comitê Federal, a
abertura do processo eleitoral para renovação dos membros
do CBHSF e a criação de uma comissão para acompanhar
as obras contratadas com os recursos da cobrança. A reunião
contou com a presença da presidente da ABES-MG, Célia
Rennó e do presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, que
falou sobre as visitas que tem feito a órgãos públicos e
eventos na tentativa de consolidar o papel político e institucional do Comitê. Mais informações sobre a reunião em:
www.abes-mg.org.br

CBHSF oferece Plano de Saneamento a municípios
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) está convidando as prefeituras, autarquias e empresas públicas de
municípios, que têm territórios na bacia do São Francisco, a manifestarem interesse em obter a contratação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), preconizado na Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. As
demandas selecionadas pela Diretoria Colegiada (Direc) serão contratadas com recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso
da água. O apoio financeiro aos municípios na elaboração dos planos de saneamento visa contribuir para a melhoria da qualidade da
água na bacia. A Manifestação de Interesse CBHSF nº 01/2013, determina que os interessados se pronunciem formalmente, até o próximo
dia 2 de abril, por meio de ofício assinado pelo prefeito municipal ou dirigente máximo da autarquia ou empresa pública, e encaminhado
para as regionais do CBHSF.
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