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ABES-MG conquista vaga no
COMUSA

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (ABES-MG), representada pela engenheira, Pegge Sayonara Mendes, foi reconduzida a vaga de titular
no Conselho Municipal de Saneamento de Belo Horizonte
(COMUSA). O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira,
participou da reunião, realizada em 20 de fevereiro, que
escolheu os membros para o mandato 2018/2020. Segundo ele, três entidades disputaram a vaga da sociedade
civil, a ABES, a Organização Não Governamental Ponto
Terra, representada por Ronaldo Vasconcellos, e Projeto
Manuelzão. Após amistosa negociação houve o consenso
para que a ABES, como entidade ligada ao saneamento,
continue como titular, tendo a Ponto Terra, como suplente.
O Conselho Municipal de Saneamento foi criado pela Lei
8.260/01 e regulamentado pelo decreto 11.289/03. A
ABES-MG compõe a estrutura do COMUSA desde sua primeira reunião, em 2004, quando os conselheiros tomaram
posse e tiveram contato com a proposta do regimento interno, que definiu suas atribuições. O Plenário, órgão superior de decisão do COMUSA, segue um modelo bipartite
paritário, composto por dezesseis membros efetivos e seus
respectivos suplentes.

Revisão da DN74 é tema de curso na Ponto Terra

A Organização Não Governamental Ponto Terra
está com inscrições abertas para o curso ‘Atualização sobre
Legislação Ambiental’, que abordará as mudanças recentes
com a publicação da DN 217, fruto da revisão da DN 74.
O conteúdo, que será acompanhado através do material
de apoio com apostila explicativa, propõe uma análise detalhada de cada um dos artigos da DN 217 e seus anexos,
seguida da discussão de casos práticos. Dia 3 de março de
2017, de 9h às 16h, na Sede da Ponto Terra, Rua Gonçalves Dias 1922/702. O link para inscrições está em nossa
página: www.abes-mg.org.br

Reunião dos membros da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da
ABES-MG

Atividades da ABESMG em fevereiro

Em primeiro de fevereiro o presidente da ABES-MG, Rogério
Siqueira, reuniu-se na Fundação Renova e, em 5/2 e 6/2, com outros
presidentes da ABES, em São Paulo. Também participaram de atividades em São Paulo, a ex-presidente, Mônica Bicalho, Coordenadora
da Câmara Temática de Saneamento Rural, a ex-presidente, Célia Rennó, e José Antônio da Cunha Melo, representantes junto ao Conselho
Diretor, e Alice Libânio, da Câmara Temática de Resíduos. Em 9/2,
a convite da ONG Ponto Terra, Rogério almoçou com ambientalistas.
Em 19/2, Fábio Bianchetti, representante da ABES-MG, participou de
reunião da Câmara de Energia e Mudanças Climáticas CEM/COPAM. Em 20/2, Rogério participou da escolha dos representantes do
COMUSA/BH, depois reuniu-se com o professor Josias Ladeia da Puc
Minas, em seguida, com a diretoria e conselhos da ABES. Em 21/2,
Fátima Gouvêa e José Márcio representaram a ABES-MG na eleição
do Conselho do Parque Estadual Serra Verde e garantiram as vagas de
titular e suplente. Em 22/2, Ana Stela Takaesu, coordenadora do JPS,
falou sobre a ABES-MG abrindo a palestra dos professores, Marcos
Von Sperling e Josias Ladeia, na PUC Minas. Em 23/2, Flávia Mourão
coordenou reunião da Câmara Técnica de Resíduos da ABES-MG. Em
26/2, Rogério reuniu-se com Alexandre Barral da Enops e participou
do evento Segunda Sustentável da Ponto Terra. Em 28/2, reuniu-se em
Governador Valadares com a Renova.

JPS/MG promovem atividades de educação ambiental

Os Jovens Profissionais do Saneamento (JPS/ ABES), de todos os estados, estão preparando atividades para os próximos
dias como um ‘esquenta’ para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília, de 18 a 23 de março. A coordenação do JPS
Nacional propôs aos jovens profissionais das seções estaduais promover atividades relacionadas ao tema Água. Em Minas Gerais, os
membros do JPS aceitaram o desafio e organizaram uma atividade de educação ambiental. Em 2 de março, com a temática “A água
na escola” os jovens profissionais realizarão uma palestra e uma atividade dinâmica com os alunos da Escola Estadual Doutor Auríno de
Morais, no Barreiro. Conheça mais sobre o Programa JPS: www.abes-mg.org.br ou www.facebook.com/jpsmg.abes/
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