
ABES luta pela derrubada de vetos ao Marco do Saneamento
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental enviou aos representantes do Congresso Nacional uma 

carta demonstrando sua preocupação com a apreciação dos vetos da Presidência da República à Lei 14.026, que institui o 
Novo Marco Legal do Saneamento no Brasil. A ABES entende que a rejeição aos vetos é essencial para restaurar a possibilidade 
de um ambiente de entendimento para a implantação dos novos mecanismos, de modo a não se perder o foco na busca da 
universalização dos serviços, com qualidade, equidade e eficiência. A ABES defende que a universalização dos serviços deve 
ser buscada com incentivo à qualidade e eficiência dos prestadores de serviço e dos reguladores, e com boas decisões dos 
poderes concedentes, sem desestruturar o que existe e funciona adequadamente, quaisquer que sejam as intenções de reorgani-
zação do setor. Acesse www.abes-dn.org.br e escreva ao parlamentar do seu estado pela derrubada dos vetos e cumprimento 
dos acordos do Congresso. Participe.
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BH receberá audiência pública do Planares
Em 29 de setembro, foi publicado no Diário Oficial da União o 

aviso de audiência pública relativa ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(Planares). Nele, o ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino 
Salles, convida a sociedade para a participação e comunica que, na Região 
Sudeste, a audiência pública presencial será realizada em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Com a participação de 50 inscritos, a reunião acontecerá 
em 21 de outubro de 2020, de 10h às 13 horas, no Edifício JK da Cidade 
Administrativa. Também serão disponibilizadas 80 vagas para participação 
virtual. O link para inscrições está em: www.abes-mg.org.br  As inscrições ex-
cedentes poderão acompanhar a audiência pelo canal do MMA no YouTube 
e enviar perguntas nos comentários. Em 22 de setembro, a Câmara Temática 
de Resíduos Sólidos da ABES, com apoio de outras 73 entidades, protocolou 
uma representação no Ministério Público Federal (4ª Câmara Meio Ambien-
te e Patrimônio), exigindo respeito à Lei 12.305/2010, que em seu Art. 
15, parágrafo único, estabelece que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
seja elaborado mediante processo de mobilização e participação social, 
incluindo a realização de audiências e consultas públicas, desde o início da 
formulação do Plano.

ABES-MG contribui com revisão tarifária 
da COPANOR

A ABES-MG, representada pelo presidente Rogério Siqueira, parti-
cipou em 3 de setembro, de reunião técnica referente a Revisão Tarifária 
e Mecanismo de Subsídio Tarifário da Copanor. Participaram também re-
presentantes da Semad, Instituto Guaicuy, Arsae-MG e Copanor. Em suas 
intervenções, Rogério ressaltou que a Copanor atende a uma região com 
grande carência e dificuldades quanto à capacidade de pagamento dos 
usuários, e que a empresa foi pensada para ser sempre deficitária e depen-
dente de subsídios. Quanto à tarifa, destacou que deve ser pensada uma 
política pública de saneamento com a participação do Estado, nos níveis 
de governo municipal, estadual e federal. Disse ainda que, apesar da previ-
são do novo marco regulatório de universalizar o saneamento até 2033, é 
possível que o prazo seja postergado para 2040, caso observe-se que não 
há condições para atingi-la. Dessa forma, considera que a Copanor deva 
propor o atingimento de suas metas para 2040, tendo em vista também a 
tarifa necessária para atender tais metas. Confira outras contribuições da 
ABES www.abes-mg.org.br  

Inscrições abertas 
para o Brazil 
Water Week

Já estão abertas as inscrições para o maior evento 
sobre água no mundo. De 28 a 30 de outubro, a ABES 
realizará o BRAZIL WATER WEEK (BWW) – Semana da 
Água do Brazil, no Memorial da América Latina, em São 
Paulo/SP. A iniciativa, que já ocorre em outros países, 
como Suécia e Cingapura, reunirá profissionais, especia-
listas, empresas do Brasil e outros países, comunidade 
acadêmica e organizações internacionais, para discutir a 
água em sua concepção mais ampla, abordando desa-
fios, políticas públicas, soluções e tecnologias existentes, 
com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 
da ONU: ODS 6 - Água e Esgoto para Todos até 2030. 
Duas novidades marcam esta edição, a realização da 
BWW juntamente com II Seminário Internacional de Ges-
tão de Perdas e Eficiência Energética, e o lançamento 
do Espaço Água. Dedicado a uma exposição interativa e 
de educação ambiental, o local estará aberto à visitação 
e visa conscientizar a sociedade sobre temas do sanea-
mento e meio ambiente. Com expectativa de público de 
2 mil pessoas, a BRAZIL WATER WEEK fará história, inse-
rindo o país nas discussões sobre água mais importantes 
do planeta.  Inscreva-se: www.abes-mg.org.br


