
Atividades da ABES-MG em março
O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, esteve em Governador Valadares, dias 2 e 3/3, juntamente com técnicos da Fundação 

Renova; em 5/3, reuniu-se na ABES-MG com Weber Coutinho; em 6/3, com Henrique Ribeiro da Ambiência; e em 7/3, com Paulo Henrique da 
Fundação Renova, para tratar do contrato. Em 12/3, palestrou em evento da Casa Civil de Minas Gerais, preparatório para o Fórum Mundial da Água, 
realizado na Copasa; em 13/3, participou de audiência pública na Assembleia Legislativa e da reunião de diretoria e conselhos da entidade, onde Fátima 
Gouvêa, informou que a ABES-MG conquistou as vagas de titular e suplente no Conselho Curador do Parque Estadual Serra Verde. Em 13/3, Valter 
Vilela, representante da ABES no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e URC Rio das Velhas, informou que participou das referidas reuniões 
e foi indicado pelo CERH a compor o Grupo Coordenador do Fhidro. Em 15/3, Márcio Pedrosa participou de reunião da Câmara Consultiva do Alto 
São Francisco e Rogério esteve em Mariana tratando do Termo de Compromisso do Aterro Sanitário. Em 16/3 Rogério reuniu-se com Fábio Bianchetti e 
Carlos Chernicharo para a organização do Seminário Internacional do Uso de Lodo de Esgoto em Solos; e de 18 a 22/3, esteve no Fórum Mundial da 
Água, em Brasília, a convite da Fundação Renova. Em 22/3, José Nelson Almeida Machado, participou do programa Panorama da ALMG sobre o uso 
racional da água. Em 26/3, Rogério e vários membros da ABES-MG prestigiaram o evento de 18 anos da Ponto Terra. 

Presidentes das seções debateram a MP que altera a Lei do Saneamento

ABES-MG no 
Fórum Mundial 
da Água

A ABES promoveu um debate sobre a proposta de Medida 
Provisória do Governo Federal de revisão do Marco Legal do Sanea-
mento, em 19 de março, durante o 8° Fórum Mundial da Água. Desde 
outubro de 2017, a ABES vem trabalhando algumas propostas e entre-
gou ao Governo Federal um documento sugerindo melhorias na minu-
ta de Lei, mas não recebeu resposta. Nele a ABES questiona mudança 
tão profunda no Marco Legal do Saneamento por meio de medida 
provisória e sugere ao Governo que encaminhe a proposta por meio 
de projeto de lei. O encontro ocorreu no Espaço São Paulo do Fórum 
e contou com a presença dos presidentes das seções estaduais, vários 
associados, autoridades e público em geral.  Representando a Seção 
Minas Gerais participaram o presidente, Rogério Siqueira, as ex-presi-
dentes, Mônica Bicalho, atual coordenadora da Câmara Temática de 
Saneamento Rural da ABES e Célia Rennó, representante junto ao Con-
selho Nacional de Recursos Hídricos. Em função do grande acúmulo 
de discussões sobre o tema, Rogério propôs que a ABES encabece um 
movimento nacional para realizar, juntamente com o Ministério das Ci-
dades, uma conferência nacional e definir as mudanças necessárias. 
Leia mais: www.abes-mg.org.br 
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ABES-MG sedia reunião da CE P2R2 Minas
A ABES-MG foi sede da 47ª Reunião Ordinária da Comissão 

Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Am-
bientais com Produtos Perigosos (CE P2R2), realizada em 19 de março de 
2018. Segundo a engenheira Pegge Sayonara, que é membro titular dessa 
Comissão representando a ABES-MG e o Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM-MG), foram discutidos pontos da legislação estadual. 
Principalmente, os que versam sobre o licenciamento de transportadores e 
os critérios para atendimento de acidentes com produtos e resíduos peri-
gosos, como a Lei nº 22.805/17; a Deliberação Normativa DN COPAM 
Nº 217/2018; e o Decreto Nº 47.383/18. A CE P2R2 Minas tem por 
finalidade deliberar sobre as diretrizes, políticas, normas regulamentares e 
técnicas padrões, e outras medidas de caráter operacional de prevenção, 
preparação e resposta rápida a acidentes ambientais com produtos peri-
gosos, de forma integrada, visando à otimização dos recursos humanos, 
materiais e financeiros. Confira as fotos da reunião: www.abes-mg.org.br 

Ponto Terra faz 18 anos e 
homenageia Ângelo Machado

Com a presença do presidente Rogério Siqueira e vários associados 
da ABES-MG, amigos, parceiros e defensores do meio ambiente, a Organi-
zação não Governamental Ponto Terra comemorou seus 18 anos de ativida-
de. Durante o evento realizado no Crea Minas, em 26 de março de 2018, 
a ONG fez uma reflexão sobre a trajetória ambiental no Estado de Minas 
Gerais e homenageou àqueles que trilharam essa história. Após os parabéns 
alusivos aos 18 anos da Ponto Terra, o presidente Ronaldo Vasconcellos, 
convidou o arquiteto Fernando Dutra para apresentar o projeto do Centro 
de Educação Ambiental Ponto Terra, que será construído em Cachoeira do 
Campo, Ouro Preto. Em seguida, os operadores do Direito Ambiental, Bru-
no Malta e Junio Magela, apresentaram as mudanças na legislação ambien-
tal do Estado, com explanação sobre as Deliberações Normativas COPAM 
213, 214 e 217/2017. A noite foi encerrada com uma homenagem ao 
médico, professor, escritor e grande ambientalista mineiro, Ângelo Barbosa 
Monteiro Machado, hoje com 83 anos. Confira: www.abes-mg.org.br


