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boletiM eletRôniCo seMAnAl dA Abes-MG

Ano 2/núMeRo 70/ 7 A 14 de seteMbRo de 2011

nova diretoria da Abes-MG em pose para a foto oficial da posse

Participe das consultas
públicas do MMA

o Ministério do Meio Ambiente (MMA) abriu esta sema-
na duas importantes consultas públicas pela internet. A primei-
ra refere-se à versão preliminar do Plano nacional de Resíduos 
sólidos (PnRs). A outra consulta comporá as propostas a se-
rem enviadas pelo governo brasileiro para a conferência da 
nações unidas sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20, 
que será realizada ano que vem, no Rio. A participação é aber-
ta a toda a sociedade, mas a presidente da Abes-MG, Célia 
Rennó, destaca a importância da participação dos associados 
da entidade nas duas consultas e convoca esses profissionais a 
contribuir para os avanços com sua expertise.

PNRS – divulgado pela ministra izabela teixeira, no dia 1º úl-
timo, a versão preliminar do PnRs também será discutida em 
cinco audiências públicas regionais e consolidada em audiência 
pública nacional, em brasília. simultaneamente, o documento 
estará disponível no site www.mma.gov.br por um período míni-
mo de 60 dias, para receber contribuições. o Plano mantém es-
treita relação com os Planos nacionais de Mudanças do Clima 
(PnMC), de Recursos Hídricos (PnRH), de saneamento básico 
(Plansab) e de Produção e Consumo sustentável (PPCs).

Rio+20 – os interessados em apresentar sugestões às pro-
postas que serão encaminhadas pelo Governo brasileiro à 
Conferência das nações unidas sobre desenvolvimento sus-
tentável (Rio+20), podem fazê-lo até o dia 25 deste mês. A 
consulta consiste em um questionário de 11 perguntas que 
deverá ser encaminhado para o endereço rio2012@mma.
gov.br. o questionário está http://hotsite.mma.gov.br/rio20/
consulta-publica-4/

desafios e metas foram pontuados durante a cerimônia de 
posse da nova diretoria da Associação brasileira de engenharia 
sanitária e Ambiental, seção Minas Gerais (Abes-MG), no último 
dia 29, em belo Horizonte. o presidente da Copasa, Ricardo 
simões destacou a universalização dos serviços de saneamento 
como a principal bandeira da Abes e que espera contar com 
o apoio da associação na luta contra a desoneração do setor, 
nas negociações junto às agências reguladoras e nas melhorias 
necessárias para uma boa gestão. A presidente da Abes nacio-
nal, Cassilda teixeira, reiterou que a participação da instituição 
em conquistas importantes se confunde com a própria estória do 
saneamento no brasil e considera possível promover a universal-
ização no país dentro de dez anos. 

A nova presidente, Célia Regina Alves Rennó disse que 
conhece os desafios, a crescente demanda da sociedade por 
uma melhor qualidade de vida e que a proposta de trabalho da 
chapa ‘Cidadania e Atitude no saneamento’ (Casa), contempla 
essas e outras preocupações como norteadores de suas ações. 
Confira a composição da diretoria: presidente Célia Regina Al-
ves Rennó; vice-presidente, Carlos eduardo orsini n. de lima; 
1ª secretária, Karine diniz soares; 2º secretário, Cláudio Mor-
eira da silva; 1º tesoureiro, José Antônio da Cunha Melo; 2ª 
tesoureira, Maria da Fátima Guimarães Gouvêa; e os diretores 
Fábio Jose bianchetti, Maeli estrela borges, Márcio tadeu Ped-
rosa e Maria do Carmo Varella bastos. 

Compõem o conselho fiscal, como membros efetivos, Ma-
ria Cristina Alves Cabral schembri, Cícero Antônio Antunes Cat-
apreta e Marcos nogueira da Gama; e como suplentes, Mauro 
da Costa Val, Pegge sayonara Mendes e Júlio Cesar Marques 
soares Junior. os representantes junto ao conselho diretor são 
Gelton Palmieri Abud, Ronaldo Vasconcellos novais e samir 
Abud Mauad. Já o conselho consultivo é composto pelos mem-
bros efetivos Marcos Rocha Vianna, Valter Vilela Cunha e Alaor 
de Almeida Castro, e seus suplentes, Fábio lúcio Rodrigues Ave-
lar, Márcia Valadares de M. Franco e Ronaldo luiz Rezende Ma-
lard. leia mais sobre a posse em: www.abes-mg.org.br
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