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ABES posiciona-se contra MP sobre
Marco Legal do Saneamento

Em 7 de novembro, a ABES participou, juntamente com outras entidades, de reunião no Ministério das Cidades para discutir a proposta de
revisão do Marco Legal do Saneamento. O presidente da ABES, Roberval
Tavares de Souza, apresentou ao Ministro, Bruno Araújo, as contribuições
à minuta que altera as Leis 9.984/00 e 11.445/07. A entidade sugeriu
ações imediatas em relação à proposta do governo sob a alegação de que
ela pode desestruturar o setor. As sugestões dizem respeito a dois aspectos:
a utilização de Medida Provisória, instrumento pouco democrático, para
realizar a revisão; e o Artigo 10-A, que trata do chamamento público. A
ABES propõe que a alteração se dê por mecanismo legal, através de Projeto de Lei, abrindo o debate no Legislativo e permitindo a participação da
sociedade. Sugere também a retirada do Artigo 10-A, por entender que
ele aumenta a seleção adversa ao interesse público, e induz as operadoras públicas e privadas a competir apenas por municípios superavitários,
deixando os deficitários ao encargo dos municípios e estados. Isso dificulta
a prestação do serviço de forma regionalizada e agrava as diferenças na
qualidade e cobertura dos serviços, com prejuízo para a população mais
carente. Leia mais: www.abes-mg.org.br

Curso Hidráulica de ETAs em dois dias

Estão abertas as inscrições para o curso “Hidráulica Aplicada às
Estações de Tratamento de Água (ETA)”, que acontece em Belo Horizonte,
dias 1 e 2 de dezembro. Ministrado pelo Professor Doutor Marcos Rocha
Vianna, o curso é voltado a profissionais da área de hidráulica e saneamento, assim como a estudantes familiarizados com os conceitos básicos de
Hidráulica Geral. O objetivo é oferecer aos participantes os princípios que
regem o tratamento convencional da água e suas limitações, assim como
estabelecer os princípios hidráulicos dos projetos de estações de tratamento
de água, à luz do que estabelece a NBR 12216, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). A ementa contempla os temas: Qualidade
da água; A linha clássica de tratamento de água; Mistura rápida; Floculação; Decantação; Filtração; Desinfecção, Síntese: exame do projeto de
uma ETA. Para mais informações acesse: www.hidraulicaeta.com

Acordo visa simplificar a contratação de apoio técnico para
projetos de saneamento.

ABES-MG firma
parceria com
a Fundação
Renova

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (ABES-MG) assinou com a Fundação Renova um
Termo de Cooperação Técnica. A formalização da parceria foi celebrada em primeiro de novembro de 2017, na
Sede da Fundação. O acordo visa simplificar o processo
de contratação de suporte técnico científico para os diversos
projetos de saneamento ambiental, desenvolvidos nas áreas
impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Através da expertise de seus associados, a ABES-MG vai poder
contribuir em diversas frentes de capacitação e ofertar suporte técnico aos projetos de recuperação que estão sendo
implementados, principalmente aqueles relacionados à abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos.
Veja a notícia completa em: www.abes-mg.org.br

Agenda do presidente da ABES-MG em outubro

De 2 a 6 de outubro, Rogério Siqueira esteve no Congresso ABES/FENASAN, coordenando a apresentação de trabalhos
técnicos, participando da Assembleia Geral, e da reunião da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, onde se decidiu trazer para BH o
Seminário Nacional de Resíduos Sólidos de 2020. Em 9/10 participou das reuniões do GT Programa de Registro Público das Emissões
de Gases de Efeito Estufa de MG e da Gerência de Licenciamento de Infraestrutura (GELIN-BH). Em 10/10 foram quatro reuniões: na SLU,
depois na ABES-MG com a Vector, com os tesoureiros, e com a diretoria. Em 11/10 reuniões com Maria Vaz, depois Isabel Andrade. Em
16/10 reuniões no GT Programa de Registro Público das Emissões de Gases de Efeito Estufa de MG, depois com Rodrigo Oliveira do ICLEI,
e com Andreia Seif e Guilherme Tangari, na Renova. Em 17/10 reunião com o técnico de informática Simonini. Em 18/10 reuniões na
Câmara Técnica de Planos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e com Sandra Fiuza. Em 19/10 participou do I Fórum Gestão
Municipal de Resíduos Sólidos. Em 20/10 reunião com Lúcio Borges. Em 24/10 reuniões no Comusa e com Ana Takaesu do JPS/ABES.
Em 25/10 reuniões no Comam BH e com Arthur Torres Filho. Em 26/10 reuniões com Sônia Knauer na Copasa e com Andrea Carvalho
do Conselho Consultivo da Renova. Em 27/10 reunião com Cláudio Boechat da Renova. Em 30/10 reuniões com Eduardo Carvalho na
Copasa, no Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Eco eficiência e, compareceu ao lançamento da candidatura de Lúcio Borges à
presidência do Crea-MG. Em 31/10 prestigiou a posse de Eduardo Carvalho, da ABES-MG, no CBH Doce, em Governador Valadares.
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