
ABES-MG compõe comissão de avaliação de propostas da Feam
A ABES-MG foi convidada a compor a Comissão de Avaliação de Propostas da Feam, referente ao Edital que propõe parceria para 

a gestão dos resíduos sólidos urbanos no Estado e será representada pelo engenheiro sanitarista e membro do Copam, Cícero Antunes Catapreta. 
A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) está com inscrições abertas, até o dia 8 de novembro de 2017, para o concurso de projetos. O 
objetivo do edital, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 19/10/2017, é celebrar um Termo de Parceria com Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip) para apoiar os municípios mineiros na execução da gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em consonância 
com as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. A Oscip vencedora atuará em parceria com a Feam no desenvolvimento de ações que 
visam otimizar a gestão de resíduos sólidos urbanos, resíduos provenientes das unidades de serviços de saúde e da construção civil em Minas Gerais. 
O orçamento previsto para que a entidade parceira execute as ações propostas é de aproximadamente R$ 7,2 milhões.  Mais informações e link 
para o edital: www.abes-mg.org.br 

ABES-MG participa de reunião da 
Câmara Técnica COPAM

A ABES-MG participou da 7ª Reunião da Câmara Técnica Especializa-
da de Políticas de Energia e Mudanças Climáticas (CEM) do Conselho Estadual 
de Política Ambiental (COPAM), realizada em 23 de outubro. O Presidente da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Presidente da Câmara, Rodrigo 
de Melo Teixeira, coordenou os trabalhos. Segundo o engenheiro e conselheiro 
suplente da ABES-MG, Fábio Bianchetti, a reunião teve um caráter mais informati-
vo. A pauta contou com a apresentação do trabalho da Feam sobre o potencial 
de mitigação de emissões de gases de efeito estufa do Plano de Agricultura de 
Baixo Carbono (Plano ABC) em Minas Gerais; a apresentação do monitoramento 
e avaliação das capacitações regionais de Gestão em Proteção e Defesa Civil e 
Mudanças Climáticas; o Grupo de Trabalho para regulamentação do Programa 
de Registro Público de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais; O 
Sistema de Estimativas Municipais de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais; e 
a Implementação do Plano de Energia e Mudanças Climáticas: Monitoramento 
MG Planeja. Em seguida, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) apresen-
tou o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Belo 
Horizonte. 

ABES-MG garante vaga em Comitês 
Mineiros

Após as reuniões do segmento sociedade civil no processo eleitoral dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, a ABES-MG foi eleita em 15 
dos 17 pleitos que disputou. Os resultados dos Comitês dos Rios Pará e Alto Para-
naíba ainda não foram definidos. A ABES-MG foi eleita no CBH Rio Paraopeba 
(SF3), onde José Antônio da Cunha Melo assume a vaga de titular e Aline Guerra 
a de suplente; no CBH Represa de Três Marias (SF4), Eduardo Luiz Rigotto, assume 
a titularidade; no CBH Rio das Velhas (SF5), o titular é Valter Vilela; no Jequitaí e 
Pacuí (SF6), o titular é Antônio Câmara.  No CBH Alto Rio Grande (GD1), Carlos 
Wagner é titular e Tessa Pires, suplente; no Vertentes Rio Grande (GD2), Tessa 
Pires, será a suplente; no Entorno de Furnas (GD3), Antônio Azevedo, é titular e Ro-
gério Siqueira, suplente.  No Rio Verde (GD4), Ana Paula Moreira, é titular; assim 
como no Araguari (PN2), João Eduardo Della Torres; e no Baixo Paranaíba (PN3), 
Antônio Giacomini. No CBH Piranga (DO1), Ana Augusta Resende, assume a 
vaga de suplente; no Rio Caratinga (DO5), Sávio Nunes, é titular, assim como 
Jane Oliveira, no Alto Jequitinhonha (JQ1). No CBH Mucurí (MU1), Alisson Bra-
gança, é suplente; e no Pomba e Muriaé (PS2), Maria do Carmo Varella é titular. 

Eduardo Ferreira de Carvalho e Rogério Siqueira

ABES-MG toma 
posse no Comitê 
Federal do Doce

O engenheiro Eduardo Ferreira de Carvalho to-
mou posse, em nome da ABES-MG, como membro titular 
representante das organizações civis, no Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). A cerimônia, 
realizada em 31 de outubro, em Governador Valadares, 
contou com a presença do presidente da ABES-MG, Ro-
gério Siqueira. Ao todo 52 representantes titulares e 52 
suplentes, tomaram posse. As instituições eleitas para o 
mandato 2017/2020 vão atuar diretamente na gestão 
dos recursos hídricos federais oriundos da cobrança pelo 
uso da água na calha do Rio Doce. Suas principais com-
petências são voltadas para o plano de recursos hídricos 
da bacia, os conflitos pelo uso da água e os mecanismos 
de valores da cobrança. Após a Plenária de Posse foi rea-
lizada a 34ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce para 
a eleição da nova Diretoria do Comitê. A chapa eleita, 
Revitalização do CBH Doce, foi composta por Luciane 
Teixeira Martins, presidente; Flamínio Guerra Guimarães, 
1º vice-presidente; Dolores Fátima Colle, 2ª vice-presiden-
te; João Lages Neto, secretário; Hernani Ciro Santana, 
secretário adjunto; e Rander Abrão Tostes, 2º secretário 
adjunto. 
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