
Petição exige participação popular no Planares
Membros da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES lançaram petição pública para cobrar participação 

popular na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares). A petição virtual visa pressionar o Procurador da 
República da 4ª Câmara Meio de Ambiente e Patrimônio Cultural, Dr. Juliano Baiocch, a rever o processo de elaboração 
do Planares. A alegação é que o Ministério do Meio Ambiente descumpriu a legislação, que assegura amplo debate e par-
ticipação popular, com a realização de audiências públicas, regionais e nacional, desde a sua formulação. Coordenado 
pela Secretaria de Qualidade Ambiental do MMA, o Planares foi elaborado por meio de Acordo de Cooperação com a 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Considerando que a ABRELPE é uma 
Associação de Empresas Privadas e não representa a sociedade brasileira em suas diversas facetas e áreas de atuação; e 
considerando a facilidade de se promover reuniões, seminários e audiências públicas com a participação de todo o País 
por meio virtual, a petição solicita que as irregularidades sejam sanadas, e a legislação cumprida com os ritos necessários 
à efetiva participação dos segmentos na elaboração do Planares. Acesse: www.abes-mg.org.br 

Marília Melo 
assume 
Secretaria 
Estadual de 
Meio Ambiente

A engenheira e associada da ABES-MG, Ma-
rília Carvalho de Melo, é a nova Secretária de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Minas Gerais (Semad). Em nota oficial, o governador 
Romeu Zema anunciou, em 18 de setembro de 2020, 
o desligamento do secretário, Germano Vieira, e a 
nomeação da atual diretora do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (Igam) para a pasta. Marília é en-
genheira Civil com ênfase em saneamento, doutora 
em recursos hídricos, pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em meio ambiente, recur-
sos hídricos e saneamento, pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e, atualmente, leciona no 
curso de Engenharia Civil e Hidrologia da Faculda-
de Kennedy, em Belo Horizonte. Em nome dos asso-
ciados da ABES-MG, o presidente Rogério Siqueira, 
parabenizou a nova secretária desejando sucesso à 
frente da Semad.
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14º SNRS divulga etapas de envio de 
trabalhos técnicos

Foi publicado no site do 14º Seminário Nacional de Resíduos 
Sólidos da ABES as etapas para o envio dos trabalhos técnicos e os 
valores de inscrição no evento. O seminário ocorrerá na modalidade 
online, de 16 a 18 de março de 2021, e avaliará o cenário recente 
dos resíduos no Brasil, considerando a política nacional, as alterações 
do marco legal do saneamento, e as diretrizes internacionais para atingir 
as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Foram 
recebidos trabalhos relacionados à gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos; tecnologias e rotas de tratamento; implantação de aterros sani-
tários e encerramento de lixões; regulação e financiamento em sistemas 
de resíduos sólidos; logística reversa; coleta seletiva e participação das 
associações e cooperativas de catadores, dentre outros. A lista dos traba-
lhos aprovados será divulgada em 30 de novembro. O envio do trabalho 
completo e do vídeo de apresentação vai até 8/1/2021 e 1/2/2021, 
respectivamente. Saiba mais: http://snrs.com.br/

CBH Paraopeba elege diretoria 
2020/2022

Em reunião virtual realizada em 22 de setembro, os membros do 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, elegeram a chapa “Pa-
raopeba Sustentável”. Por 28 votos favoráveis e uma abstenção, foi eleita 
a nova diretoria para o biênio 2020/2022. Segundo o representante 
da ABES-MG junto ao CBH Paraopeba, José Antônio da Cunha Melo, 
a montagem da chapa contou com intensa participação da ABES-MG, 
assim como a elaboração do Plano de Trabalho, também apresentado 
durante a reunião. O documento é um plano de ações para a bacia, que 
prevê a estruturação do Comitê, levando em consideração a aprovação 
do Plano Diretor, em dezembro de 2019, e a implantação dos instrumen-
tos de gestão. Assumem a diretoria do CBH Paraopeba, o Presidente, 
Ednard Barbosa de Almeida (Poder Público Municipal/Betim); Vice pre-
sidente, João Eustáquio Beraldo Teixeira (Usuários/Petrobrás); Secretário, 
Heleno Maia Santos Marques do Nascimento (Sociedade Civil/Biodiver-
sidade); Secretário Adjunto, Fúlvio Rodrigues Simão (Poder Público Esta-
dual/Epamig). Em nome de seus associados, o presidente da ABES-MG, 
Rogério Siqueira, deseja à nova diretoria do comitê uma exitosa gestão e 
parabeniza os representantes, José Antônio e Aline Guerra pela atuação.

A engenheira, associada da ABES-MG, substitui 
Germano Vieira


