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Nova diretoria 
da ABES-MG 
toma posse
 Durante a cerimônia de posse da nova Diretoria, 
Conselhos Consultivo e Fiscal, e Representantes junto ao 
Conselho Diretor, a presidente Célia Regina Alves Rennó, 
reiterou o compromisso da ABES-MG de trabalhar pela 
universalização do saneamento.  “O papel da ABES-MG é 
discutir os temas de interesse do setor, qualificar e difundir 
conhecimento através de cursos, seminários e congressos 
e contribuir, através do amplo conhecimento técnico cien-
tífico de seus associados, nas representações que mantém 
em vários fóruns de discussão”. A meta agora é ampliar 
o número de associados, principalmente, jovens profissio-
nais do saneamento, garantir maior representatividade e 
assim contribuir para a melhoria das condições de sanea-
mento da população. A cerimônia aconteceu no dia 20 
de agosto, no Espaço Meet em Belo Horizonte e contou 
com a presença de várias autoridades como os presiden-
tes: da ABES Nacional, Dante Ragazzi Pauli,do CREA-MG, 
Jobson Andrade, da Copasa,  Ricardo Augusto Simões 
Campos, da Funasa, Gilson Queiroz, da Feam, Zuleika 
Torquetti e do secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), 
Adriano Magalhães, dentre outros. Confira as fotos da 
posse festiva em: www.abes-mg.org.br

Cerimônia festiva marca o início da gestão 2013/2015

Falta pouco para o Congresso de Goiânia 
 A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES) convida a todos para participar do 27º 
Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que 
terá como tema central “Saneamento, Ambiente e Sociedade: 
Entre a gestão, a política e a tecnologia”. O evento será rea-
lizado no Centro de Convenções de Goiânia/Goiás, de 15 
a 19 de setembro de 2013, e ainda dá tempo de fazer sua 
inscrição. Na agenda do maior encontro do setor de sanea-
mento está previsto a realização de painéis, mesas redondas, 
apresentação de trabalhos técnicos, Campeonato de Opera-
dores, Olimpíada Jovens Profissionais do Saneamento, visitas 
técnicas e a realização da maior feira de expositores do seg-
mento, a X Fitabes. Participe! Acesse a página da ABES em: 
www.abes-dn.org.br conheça a programação e obtenha mais 
informações sobre o local do evento, inscrições, hospedagem, 
transporte e muito mais. 

ABES-MG toma posse no CBH SF e Velhas 
 Os membros da ABES-MG, José Antônio da 
Cunha Melo e Márcio Tadeu Pedrosa, tomaram posse 
como representantes da sociedade civil e instituições de 
ensino e pesquisa junto aos Comitês de Bacia Hidrográfi-
ca dos Rios das Velhas e São Francisco, respectivamente. 
A posse no CBH Velhas aconteceu no dia 12 de agosto, 
em Belo Horizonte e a posse do CBH São Francisco no 
dia 20 de agosto, em Salvador. Ambos serão represen-
tantes para mandato 2013/2017. Durante a XIV Reunião 
Plenária Extraordinária do CBHSF foram escolhidos os 
novos coordenadores das quatro Câmaras Consultivas 
Regionais do Comitê. Foram reeleitos Márcio Pedrosa, 
para a CCR do Alto; Cláudio Pereira, para a CCR do 
Médio e Carlos Eduardo Ribeiro, para a CCR do Baixo. 
Para a CCR do Submédio, foi escolhido o índio Manoel 
Uilton, da tribo Tuxá da Bahia. No CBH Velhas, a nova 
Diretoria do Comitê será composta pelo presidente Mar-
cus Vinícius Polignano, representante da sociedade civil, 
pelo vice-presidente, Ênio Resende, representante do po-
der público estadual, e para o cargo de secretário, Valter 
Vilela,da Copasa, representando os usuários de água. 
Leia mais em: www.abes-mg.org.br 

Minas se prepara para a Conferência das Cidades 
 A 5ª Conferência das Cidades em Minas Gerais está prevista para os dias 20 e 21 de setembro, em Jabo-
ticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A conferência estadual terá como tema central “Desenvolvi-
mento Urbano e Integração Regional das Cidades de Minas Gerais”.  Entre os objetivos do encontro se destacam 
a interlocução entre autoridades e gestores públicos com os diversos segmentos da sociedade, sobre as políticas 
de desenvolvimento urbano, a mobilização da sociedade para agendas, metas, diretrizes e planos de ação, além 
da participação popular na formulação de proposições. Outro foco do evento será o debate para implantação do 
Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), que integra e define os papéis dos governos federal, esta-
dual e municipal em políticas de moradia digna, mobilidade, saneamento e planejamento urbano. As conclusões 
serão levadas à 5ª Conferência Nacional das Cidades, de 20 a 24 de novembro, em Brasília, com o tema “Quem 
muda a cidade somos nós: reforma urbana já”. Mais informações no Conedru (31) 3916-8555/ 3916-9006.


