
Agenda dos representantes em novembro
Em 01/11/2019, Rogério Siqueira prestigiou o aniversário da Rádio Ponto Terra; em 4/11 reuniu-se com os presidentes da Copasa, 

Carlos Tavares, e da ABES/DN, Roberval Tavares, depois promoveu, na ABES-MG, o debate sobre o PL3261/2019; em 5/11, Maria do Carmo 
Varella reuniu-se com o CBH Pomba/Muriaé, em Guarani; em 6/11, Rogério reuniu-se com o superintendente da SLU, Cel. Genedempsey Bicalho; 
em 7/11, juntamente com Maeli Estrela Borges, participou de reunião sobre coleta seletiva na CMBH, a convite do vereador Mateus Simões; em 
7 e 8/11, Márcio Pedrosa participou de seminário do CBHSF, em Petrolina; em 11/11, associados participaram do debate sobre o PL 3261; em 
12/11, Rogério esteve no 8º Congresso Mineiro “Gestão Pública Sustentável”, em Itaúna. Em 12 e 13/11, Valter Vilela reuniu-se com o grupo de 
trabalho do CERH-MG; em 20/11, Rogério participou do I Workshop E� ciência no Tratamento de E� uentes Sanitários; em 21/11, José Antônio 
Melo, participou de consulta pública do Plano Diretor do CBH Paraopeba; em 25/11, Márcio Pedrosa e José Antônio Melo, reuniram-se com o 
CCR Alto São Francisco e Rogério com o CEM/COPAM; em 26/11, Rogério participou do seminário sobre repasse de recursos para os municípios 
universalizarem o saneamento; em 28/11, Samir Abud, reuniu-se com o CIF/COPAM;  em 29/11, Antônio Azevedo reuniu-se, em Alfenas, com 
o CBH Furnas.

Rogério Siqueira, alertou para a perda de autonomia dos municípios

ABES-MG 
participa de 
evento da AMM 
e ARSAE-MG

O presidente da ABES-MG, Rogério Siqueira, parti-
cipou, em 26 de novembro, do seminário “Repasse de recur-
sos � nanceiros para os municípios e a universalização dos 
serviços públicos de saneamento”. Na oportunidade, falou 
aos prefeitos e gestores públicos sobre os riscos que a pro-
posta de alteração do marco regulatório do saneamento, PL 
3261/19, acarretará aos municípios mineiros. Principalmen-
te, com a perda de autonomia para decidir sobre a conces-
são da prestação dos serviços de saneamento. O seminário, 
promovido pela Associação Mineira de Municípios de Minas 
Gerais (AMM) e Agência Reguladora dos Serviços de Abaste-
cimento de Água e de Esgotamento Sanitário (Arsae-MG), reu-
niu quase 400 munícipes, no auditório do Crea-MG. Todos 
interessados no processo de habilitação dos municípios para 
receber repasses � nanceiros, visando à universalização do 
saneamento básico. O diretor geral da Arsae-MG, Gustavo 
Corgosinho, abordou a legislação vigente, falou da necessi-
dade de se criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico e 
esclareceu dúvidas. Leia mais: www.abes-mg.org.br 
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ABES intensifica campanha por 
melhorias no PL 3261/19

O Projeto de Lei 3261, que altera o marco legal do saneamento 
no Brasil, deve ir à votação na Câmara dos Deputados, em breve. A 
mudança proposta no PL3261, além de não promover a universalização 
impedirá que ela aconteça, desestruturando todo o setor de saneamento. 
O PL fere a autonomia dos municípios que, segundo a Constituição Fede-
ral de 1988, são os titulares dos serviços de saneamento, e retira deles o 
poder de decisão sobre as concessões, autorizando o Estado a vender o 
que não lhe pertence. Na luta contra esse retrocesso, a ABES realiza uma 
campanha pedindo que a sociedade cobre dos prefeitos e deputados fe-
derais as melhorias necessárias ao texto do Marco Legal. É fácil participar, 
acesse o site da ABES e clique em enviar uma mensagem aos deputados 
federais e prefeitos mineiros. Você também pode enviar sua mensagem 
acessando: www.abes-mg.org.br Participe!

ABES-MG é eleita para Plenário e 
Câmara do COPAM

A divulgação do resultado do processo eleitoral do Conselho Es-
tadual de Política Ambiental (COPAM), para o biênio 2020 a 2022, 
está prevista para 11 de dezembro. Serão preenchidas 264 vagas, entre 
titulares e suplentes, para atuar no Plenário, na Câmara Normativa Recur-
sal (CNR), nas Câmaras Técnicas Especializadas e nas nove Unidades 
Regionais (URCs). Em 2019, toda a tramitação de documentos relativos à 
eleição foi por meio digital. Também houve ampliação no total de vagas 
para as organizações não governamentais, que passaram de 28 para 43 
cadeiras no conselho. A representatividade da sociedade civil, dedicadas 
ao ensino, pesquisa ou desenvolvimento tecnológico ou cientí� co, dobrou 
de nove para 18 cadeiras. A ABES-MG foi eleita e continuará a compor o 
Plenário. Também foi eleita para a Câmara Técnica de Atividades Minerá-
rias (CMI) deixando de compor as Câmaras CEM e CIF. Conforme prevê 
o Decreto 46.953 de 2016, que impede a reeleição para a mesma uni-
dade colegiada do COPAM, para o período subsequente. Mais detalhes 
em: www.abes-mg.org.br 


