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Paraopeba e 
Velhas vão a 
Comissão das 
Águas

A comissão Extraordinária das Águas, da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), recebeu, no dia 24 
de abril, os representantes dos Comitês de Bacias dos Rios 
Paraopeba e Velhas. O objetivo da Comissão, que já tem 
20 reuniões planejadas, é percorrer o Estado para conhe-
cer e traçar um diagnóstico sobre as questões relativas à 
estrutura, funcionamento e dificuldades enfrentadas pelos 
comitês de bacia. Durante a reunião, o secretário executivo 
do Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraopeba (Cibapar), Mauro da Costa Val, apresentou um 
levantamento sobre uso e ocupação, do solo e da água, 
na bacia do Paraopeba. Entre os problemas, ocorrência 
de contaminantes em níveis acima do permitido, enchentes 
em 20 dos 35 municípios com sede urbana na bacia e 
a inexistência de saneamento básico para a população 
rural. Já o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas, Rogério de Oliveira Sepúlveda, destacou 
a revisão do plano diretor, que está em processo de atu-
alização, e defendeu sua integração com outros planos e 
políticas estaduais, de recursos hídricos, de meio ambiente 
e de planejamento urbano. A expectativa é que a Comis-
são das Águas seja interlocutora nesse processo. Leia mais: 
www.abes-mg.org.br 

Seções da ABES em 
processo eleitoral

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambien-
tal (ABES) deu início ao Processo Eleitoral 2013, em suas seções 
estaduais. Como acontece nos anos ímpares, a ABES renovará 
os cargos de Diretoria das Seções Estaduais, Conselhos Consul-
tivos das Seções, Conselhos Fiscais Estaduais e Representantes 
das Seções junto ao Conselho Diretor, Diretoria das Subseções e 
Representante da Subseção junto ao Conselho Consultivo para 
o Biênio 2013/2015. A ABES-MG já está preparada para re-
ceber as inscrições das chapas. Como nos anos anteriores, as 
eleições serão realizadas somente pela internet. Através do site, 
o associado poderá acompanhar todo o processo eleitoral e 
exercer seu direito de voto. O período de votação acontecerá de 
10 a 14 de junho de 2013. O Edital e o calendário você confere 
em nossa página: www.abes-mg.org.br Outras informações no 
site da ABES Nacional ou com a Comissão Coordenadora Na-
cional (CCN): abes@abes-dn.org.br Participe!

ABES-MG conquista 
representações nos comitês

Até o dia 28 de maio, 35 Comitês de Bacias Hidrográficas 
de Minas Gerais (CBHs) devem concluir o processo de renova-
ção de seus membros, para o mandato até 2017. A ABES-MG, 
instituição de amplo conhecimento técnico científico, tem traba-
lhado intensamente para conquistar representações junto aos 
comitês. Até o momento, a ABES-MG participou das seguintes 
reuniões do segmento representante da sociedade civil e partici-
pará da gestão das aguas nos seguintes comitês: CBH Piracica-
ba/Jaguari (PJ1), suplente; CBH Velhas (SF5), titular; CBH Para-
catu (SF7), titular; CBH Vertentes do Rio Grande (GD2), titular e 
suplente; CBH Entorno de Furnas (GD3), titular; CBH Médio e 
Baixo Jequitinhonha, titular; CBH Alto Paranaíba (PN1), suplente 
e CBH Baixo Paranaíba (PN3), titular.  Esta semana acontecem 
mais dois processos eleitorais nos quais a ABES-MG está ins-
crita, CBH Jequitaí/Pacuí (SF6) e CBH Afluentes do Baixo Rio 
Grande (GD8). Saiba mais em: www.abes-mg.org.br 

Minas se prepara para a 4ª CNMA
Minas Gerais já definiu as datas e locais de realização das etapas regionais da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente 

(CNMA). O objetivo dos encontros é ajudar a implementar a Lei 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). A meta é qualificar poder público, setor privado, sociedade civil organizada, cooperativas de catadores e cidadãos sobre 
a necessidade de reduzir a geração dos resíduos sólidos, assumir responsabilidades na construção de uma sociedade sustentável 
e reconhecer os resíduos como um bem econômico, de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. Em 
Minas Gerais, as Conferências acontecem nas seguintes datas e locais: Alto São Francisco e Região Leste: (9/7/2013, em Gover-
nador Valadares); Sul de Minas e Zona da Mata: (28/5/2013 em Varginha); Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Noroeste: 
(23/7/2013 em Montes Claros); Triângulo e Alto Paranaíba: (18/6/2013 em Uberlândia); Conferência Central: (4/6/2013 em 
BH); e dias 30 e 31 de agosto, Conferência Estadual de Meio Ambiente, em BH. Leia mais: www.abes-mg.org.br 

Comissão Extraordinária quer conhecer situação das águas em Minas


