
Atividades dos representantes da ABES, em julho
Em 4 de julho, o presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira reuniu-se na Copasa para tratar da realização de cursos. Em 6 de julho, 

participou de reunião da Câmara Técnica de Resíduos e, em 10/7, reuniu-se com a diretoria e conselhos da ABES. Dias 12 e 26/7, participou 
de vídeo conferência com a ABES Nacional. Em 23/7, reuniu-se com Weber Coutinho; em 26/7, com a Câmara Técnica de “Gestão de 
Perdas de Água” da ABES. Dias 3 e 4 de julho, Weber Coutinho representou a ABES-MG na reunião de atualização do Planejamento Sistêmico 
da Agência Peixe Vivo. Em 5/7, Pegge Sayonara participou de reunião da CEP2R2 Minas, na Cidade Administrativa. Em 11/7, Valter Vilela 
participou de eleição das entidades civis e foi eleito para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em 24/7, Sandra Parreiras participou de 
reunião da Câmara Técnica de “Atividades de Infraestrutura de Transporte, Saneamento e Urbanização (CIF/Copam)”. Em 26/7, os membros 
da Câmara Temática de “Gestão de Perdas de Água” realizaram a segunda reunião. Em 31 de julho, Célia Rennó apresentou as medidas 
que alteram o marco legal do saneamento durante o “Dia Nacional contra a MP do Saneamento”, com a presença de vários associados, no 
auditório do CREA Minas.

Técnicos abordaram a Macromedição nos Sistemas 
de Água

Câmara 
Temática discute 
seu papel e 
atuação

A Câmara Temática de “Gestão de Perdas de 
Água” da ABES-MG realizou a segunda reunião, em 26 
de julho, com a participação de mais de 20 profissionais, 
atuantes na gestão de perdas dos sistemas de abastecimen-
to do Estado. O coordenador, Alexsandro Barral, propôs 
uma avaliação sobre o papel da Câmara e apresentou as 
diretrizes que orientam a atuação das Câmaras de Perdas 
e Eficiência Energética da ABES Nacional e da ABES-RS, 
onde o trabalho já está mais avançado. Os membros con-
tribuíram com sugestões para a condução dos próximos 
encontros, entre elas: a) que as reuniões continuem a ocor-
rer mensalmente e b) que haja sempre profissionais con-
vidados. Estes poderiam trazer, à Câmara, propostas de 
soluções, que capacitem seus integrantes a atuar de forma 
mais propositiva, recomendações técnicas e ações para 
os programas de redução de perdas. A reunião abordou, 
também, a “Gestão da Macromedição nos Sistemas de 
Abastecimento de Água”. Primeiro, com a apresentação de 
Javier Marcondes sobre o programa de controle de perdas 
do SAAE de Itabirito. Em seguida, Arnaldo Carvalho, da 
Superintendência de Inovação da Copasa, apresentou tra-
balho da Divisão de Hidrometria sobre o tema.
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Diretoria da ABES-MG completa um ano 
de gestão

Em 2 de agosto de 2018, a diretoria e conselhos da ABES-MG completaram o 
primeiro ano de do mandato 2017/2019. Fazendo um balanço dos trabalhos desenvolvi-
dos, o presidente, Rogério Siqueira, destacou a criação das Câmaras Temáticas de “Resíduos 
Sólidos” e de “Gestão de Perdas de Água”; a parceria técnica firmada com a Fundação 
Renova; a realização de dois cursos de formação e os seminários de “Regulação e Gestão de 
Perdas de Água”, em parceria com a Arsae-MG, o “Seminário Internacional de Uso de Lodo 
de Esgoto em Solos”, com o INCT ETEs Sustentáveis da UFMG, e o “Seminário de Regulação 
dos Serviços de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos”, em parceria com a 
Dom Helder Câmara. “Conquistamos assento em vários comitês de bacias estaduais, fomos 
indicados a compor importantes conselhos e grupos de discussão e apoiamos diversas ativi-
dades dos Jovens Profissionais do Saneamento (JPS). Nossa meta é de trabalharmos atentos 
às questões ambientais e às mudanças climáticas e oferecermos a contribuição dos nossos 
técnicos para garantir o uso racional da água, do solo, a preservação das florestas e a biodi-
versidade. Convidamos todos para fazerem parte da ABES e dar sua contribuição para um 
mundo com mais saneamento e saúde”, concluiu. www.abes-mg.org.br 

ABES conquista vaga do Conselho de 
Recursos Hídricos

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG) foi eleita 
para uma das quatro vagas destinadas às associações civis com efetiva atuação em recursos 
hídricos, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH/MG), man-
dato 2018/2021. A eleição ocorreu em 3 de julho. Dentre as oito entidades habilitadas, 
elegeram-se a ABES-MG, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), O CREA 
Minas e o CRBio-4. Representam a ABES-MG no Conselho, Valter Vilela, como titular, José 
Nelson Almeida Machado, e José Antônio Cunha Melo, como primeiro e segundo suplentes. 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o órgão central do Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos e possui importante papel normativo, deliberativo e articulador do planejamento de 
recursos hídricos. Destacam-se entre suas competências: arbitrar, como última instância admi-
nistrativa, os conflitos entre comitês de bacia hidrográfica; estabelecer diretrizes sobre outorga 
e cobrança pelo uso de recursos hídricos; aprovar a instituição de Comitês de bacia hidro-
gráfica e reconhecer os consórcios ou associações intermunicipais de bacia hidrográfica e as 
associações regionais, locais ou multissetoriais de usuários de recursos hídricos para exercerem 
as funções de Agência de Bacia; e aprovar proposta do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 


