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PBH cria lei 
para resíduos da 
construção

Publicada no Diário Oficial do Município de Belo 
Horizonte, no dia 25 de agosto, a Lei 10.522 que cria 
o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Cons-
trução Civil e Resíduos Volumosos (SGRCC) e o Plano 
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
da Construção Civil e Resíduos Volumosos (PMRCC). 
O objetivo é garantir a saúde pública e a qualidade 
ambiental, através da não geração, redução, reutiliza-
ção, reciclagem, tratamento e a destinação ambiental-
mente adequada. A Lei prevê o incentivo à indústria de 
reciclagem, com vistas a fomentar o uso de matérias-
-primas e insumos derivados de materiais recicláveis 
e reciclados; a gestão integrada desses resíduos; a 
integração entre as diferentes esferas do poder públi-
co e destas com o setor empresarial; priorização, nas 
aquisições e contratações governamentais de produtos 
reciclados e a sensibilização e a conscientização da 
população sobre sua participação na gestão de resí-
duos da construção civil e resíduos volumosos. Saiba 
mais em: www.abes-mg.org.br 

Abes-MG se prepara para a Expo Abes
Continuam os preparativos para a maior feira de tecnologia e saneamento ambiental de Minas Gerais, a Expo 

Abes 2012. O evento acontecerá de 19 a 22 de novembro, na Rua Mar de Espanha, 453, no pátio da Copasa, em 
Belo Horizonte e é aberto ao público em geral. Na edição desse ano também acontecerá o primeiro Campeonato 
de Operadores, com provas de instalação de rede de ligação de água, manutenção de bombas submersíveis e 
detecção de vazamentos de cloro. A venda de estandes já se iniciou e está bastante concorrida. O evento deve reu-
nir empresas fornecedoras de materiais, equipamentos, serviços e outras tecnologias bastante diversificadas, que 
oferecerão ao público visitante o que há de mais inovador no setor de saneamento do país. Para mais informações 
sobre a Expo Abes e como participar ligue: (31) 3224-8248.

CERH realiza sua 78ª reunião
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/

MG) realiza a sua próxima Reunião Ordinária, no dia 
18 de setembro de 2012, às 14 horas, no auditório da 
antiga sede da SEMAD (Rua Espírito Santo, 495 - 4º 
andar, Belo Horizonte/MG). Na pauta, está prevista a 
apresentação dos Relatórios de Atividades dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Jequitaí e 
Pacuí, apresentação do Plano Estadual de Agricultura 
irrigada “Minas, Agricultura e Água” e a destinação dos 
7,5% dos recursos oriundos da Cobrança pelo Uso dos 
Recursos Hídricos e do Fundo de Recuperação, Prote-
ção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidro-
gráficas do Estado de Minas Gerais (Fhidro). A abertura 
será feita pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do CERH, 
Adriano Magalhães Chaves. Informações: (31) 3219-
5056 / faleconosco.cerh@meioambiente.mg.gov.br 

Mineiros tomam posse na 
nova Diretoria da Abes 

No dia 30 de agosto, tomou posse em São Pau-
lo, a nova Diretoria da Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental (Abes), eleita para o biê-
nio 2012/2014. Também foram empossados os novos 
membros dos Conselhos Fiscal e Diretor. Participaram 
da solenidade vários especialistas, autoridades do setor 
de saneamento ambiental brasileiro e os presidentes das 
27 seções estaduais. A presidente da Abes-MG, Célia 
Rennó prestigiou o novo presidente Dante Ragazzi Pauli 
e os colegas mineiros Márcio Tadeu Pedrosa, que as-
sumiu como Secretário Geral, Maria Cristina Alves Ca-
bral Schembri, nova Diretora da Região Sudeste, e os 
membros titulares do Conselho Fiscal, Júnia Mara Lo-
pes, Ronaldo Resende Pereira, Raphael Tobias de Barros 
e Ricardo Augusto Simões. O novo presidente da Abes 
é engenheiro civil, assistente da Presidência da Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e 
substitui a engenheira civil Cassilda Teixeira, que este-
ve à frente da ABES Nacional nos últimos quatro anos. 
www.abes-mg.org.br 
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