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Compromisso com a universalização do
saneamento

O presidente eleito, Rogério Siqueira, homenageou o trabalho
desenvolvido por todos os presidentes a que ele sucedeu, em especial
a Mônica Bicalho e Célia Rennó, que deram importante contribuição
para que a ABES alcançasse com êxito seus 51 anos de existência.
Destacou o papel das mulheres, que conduziram com competência e
responsabilidade os rumos da associação, e agradeceu o apoio da ex
vice-presidente da ABES e esposa, Pegge Sayanara. Rogério citou a
importância da universalização do saneamento para a qualidade de
vida da população. E se comprometeu a propor ações que atraiam
recursos para a entidade e a trabalhar para a criação da Câmara
Técnica de Resíduos Sólidos. “Sempre atentos às questões ambientais e
às mudanças climáticas, vamos oferecer a contribuição dos técnicos da
ABES para garantir o uso racional da água e do solo, a preservação
das florestas e a biodiversidade de nosso país”. Enfatizou que não falta
competência aos quadros da ABES e que trabalhará para gerar oportunidades que mantenham a entidade nesse caminho de relevância para
a sociedade. “Otimista em relação ao futuro, mas sem criar grandes expectativas, me comprometo a fazer o meu melhor para alcançar saúde
e saneamento para todos”, finalizou.

Gestão exitosa marca o fim do mandato

Mônica Bicalho finalizou seu mandato, no dia dois de agosto
de 2017, ao dar posse ao presidente eleito, Rogério Siqueira. Emocionada, relembrou sua trajetória no saneamento. “No 3º ano de engenharia civil da UFMG, ao assistir a primeira aula de Noções de
Saneamento Básico, com o professor Ysnard Machado Ennes, soube
qual seria minha escolha profissional”. Ainda estudante, Mônica entrou
para o quadro de associados da ABES e, 41 anos depois, assumiu a
presidência. Ao longo do mandato, não mediu esforços para manter
os representantes nos diversos conselhos e comitês de bacias hidrográficas, por entender que é papel da ABES se empenhar para que haja
interação entre a agenda de recursos hídricos e o setor do saneamento.
Destacou o empenho da ABES para atender as demandas de cursos e
a boa avaliação obtida por parte dos técnicos, da Arsae, Copasa, prefeituras, Saaes e empresas ligadas ao meio ambiente, enviados para
capacitação. Acompanhou a expansão do Programa Jovens Profissionais do Saneamento, que objetiva despertar habilidades e lideranças
para a área de saneamento ambiental. Desejando sucesso ao novo
presidente, disse que, como membro do conselho consultivo, continuará
contribuindo com a missão da ABES de lutar pelo saneamento.

Membros eleitos para o biênio 2017/2019

Nova Diretoria
e Conselhos da
ABES-MG tomam
posse
Os novos membros da Diretoria e Conselhos da ABES-MG tomaram posse, no dia dois de agosto de 2017. A solenidade foi realizada no auditório do Crea Minas e contou com
a presença de diversas autoridades mineiras ligadas ao saneamento, gestão e meio ambiente. Compuseram a mesa solene o
secretário de Estado de Transportes e Obras públicas, Murilo
de Campos Valadares, representando o governador Fernando
Pimentel, o prefeito em exercício, Paulo Lamac, a presidente
da Copasa, Sinara Inácio Meireles Chenna, o vice presidente
do Crea Minas, David Thomaz Neto, o diretor do Dmae de
Uberlândia, Sérgio Vieira Attiê, o presidente da Abes Nacional, Roberval Tavares de Souza, a presidente da ABES-MG,
Mônica Bicalho Pinto Rodrigues e o presidente eleito para o
biênio 2017/2019, Rogério Pena Siqueira. Após uma breve
saudação dos membros da mesa, Rogério Siqueira falou em
nome dos membros da diretoria e conselhos. Em seguida, os
eleitos assinaram o livro de posse e fizeram a foto oficial.

Desafios do Saneamento foi tema de debate em BH

No dia 2 de agosto, a ABES Nacional promoveu o 15º encontro do Ciclo de Debates “Desafios do Saneamento Ambiental
no Brasil”. O evento, que ocorreu na sede do Crea Minas, contou com a participação de cerca de 100 pessoas, entre representantes de
empresas do setor, jovens profissionais do saneamento e acadêmicos. Também prestigiaram o debate o prefeito de Janaúba/MG, Carlos
Isaildon Mendes e José Nelson Machado, ex-presidente da ABES-MG e ex-diretor nacional da entidade. “Foi um sucesso”, frisou Mônica
Bicalho, que na ocasião, passou o cargo para Rogério Siqueira. “Roberval Tavares fez uma palestra muito objetiva e clara. O evento foi
bastante concorrido, tivemos muitos jovens do nosso JPS e as perguntas foram muito interessantes”, afirmou. “O debate atendeu totalmente
as expectativas e contou com a participação de pessoas de diferentes segmentos. A ABES-MG sentiu-se muito honrada em receber um presidente nacional, o que não acontecia há muitos anos”, concluiu Mônica, que é também coordenadora da Câmara Temática de Saneamento
Rural da ABES. Para Roberval Tavares, foi um grande evento com a presença de um público bastante qualificado e participativo.
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