
Instituições mineiras prestigiaram a cerimônia 
Autoridades e representantes de diversas instituições do Estado de Minas Gerais prestigiaram a cerimônia de posse da ABES. Estiveram 

presentes: o Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), Murilo Valadares, representando o governador Fernando Pimentel; 
Délio Malheiros, vice-prefeito e Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, representando o prefeito Márcio Lacerda; Gilson 
Carvalho de Queiroz Filho, vice-presidente do Crea-MG, representando o presidente da instituição; Sinara Meireles Chenna, diretora presidente 
da Copasa; Flávia Mourão, Diretora Geral na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte; Luiz Rocha Neto, vice-
-presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene e prefeito da cidade de são Francisco; Rogério Siqueira, representando o 
superintendente da SLU, Custódio Antônio de Mattos; Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso e Hubert Brant Moraes representando o presidente 
da Arsae, Antônio Abrahão Caram Filho; Augusto Drummond, presidente da SME; Carlos Alberto de Freitas, presidente da  Associação Brasileira 
de Águas Subterrâneas (ABAS-MG); Flávio Krollmann, presidente do Sinaenco-MG, dentre outras entidades.

Presidente garante continuidade 
e trabalho em equipe

A nova presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho, assume a dire-
ção tendo como linha mestra, o conceito de desenvolvimento sustentável. 
“Satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Segundo ela, 
o grupo de voluntários que assume a diretoria e conselhos, chega com 
muitas ideias para continuar o trabalho das gestões anteriores. Mônica 
destacou o relevante papel da ABES, em congregar profissionais capaci-
tados a desenvolver as atividades relacionadas ao saneamento e ao meio 
ambiente. O que considera fundamental para acelerar a universalização 
dos serviços de saneamento, previstos nas políticas públicas. Afirmou que 
a ABES-MG continuará a incentivar e a promover a capacitação técnica 
dos profissionais do setor. Além de fortalecer os mecanismos de gestão 
das águas, contribuir com a elaboração de políticas e a implementação 
de ações que melhorem a qualidade ambiental. Mônica ressaltou que o 
trabalho em equipe será o diferencial para uma boa gestão. Agradeceu a 
confiança nela depositada, e disse que conta com o apoio de todos. Leia 
mais e confira as fotos da posse em: www.abes-mg.org.br  

Homenagens marcaram a 
noite de posse 

A presidente da ABES-MG, Mônica Bicalho, fez duas homenagens 
durante sua cerimônia de posse. O primeiro homenageado foi o engenheiro, 
urbanista e sanitarista, Newton dos Santos Vianna. O professor, aposentado 
pela UFMG, recebeu da ABES-MG uma placa comemorativa em gratidão 
por todo o conhecimento transmitido aos profissionais do saneamento, que 
hoje atuam com todo o respeito ao meio ambiente. A segunda homena-
geada da noite foi à engenheira civil e sanitarista e ex-presidente da ABES-
-MG, Célia Regina Alves Rennó. A placa comemorativa recebida por ela é 
o reconhecimento por sua dedicação e valorosa contribuição à entidade, 
principalmente, ampliando a visibilidade da entidade nos diversos cenários 
do saneamento e meio ambiente. A entrega foi feita por Mônica e Fátima 
Gouvea, que confidenciou orgulhosa ter sido ela quem indicou as duas para 
trabalhar na Copasa. “É uma emoção homenagear a Célia e participar da 
posse da Mônica e, grande honra, saber que elas notabilizaram o sanea-
mento e a ABES”.  A placa será afixada na sede da ABES, durante a primeira 
reunião da nova gestão, no dia 2 de setembro.

A solenidade de posse foi na sede do CREA-MG

Nova 
diretoria 
assume a 
ABES-MG

A ABES-MG realizou, no dia três de agosto de 2015, na sede 
do CREA-MG, a solenidade de posse da nova diretoria, para a gestão 
2015/2017. A presidente Célia Regina Alves Rennó, se despediu do 
cargo, após dois mandatos (2011/2015) e deu posse a nova presi-
dente, Mônica Rodrigues Pinto Bicalho, e demais membros da dire-
toria. Em sua fala, Célia destacou o trabalho desenvolvido à frente 
da entidade, principalmente, para ampliar a participação nos diver-
sos fóruns de discussão sobre saneamento e meio ambiente. Citou a 
contribuição da ABES na formação, treinamento e capacitação dos 
profissionais que atuam no setor. Relacionou os importantes eventos 
realizados, como a ExpoAbes e o Campeonato de Operadores, os 
Seminários, Encontros e diversos cursos. Agradeceu aos mais de 50 
representantes da ABES junto aos fóruns de debate, aos diretores, con-
selheiros, professores, funcionários, consultores e, aos parceiros, Co-
pasa, Crea-MG, Sicepot e Arsae. E finalizou desejando sucesso à nova 
gestão. “Que a sensibilidade social da Mônica possa agregar muito 
a esse novo momento da Associação, que só perdura, há quase 50 
anos, graças a sua capacidade de sempre se renovar”, concluiu. Leia 
a notícia completa: www.abes-mg.org.br
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