
 

 

 

Propostas de Recomendações Aprovadas – Congresso ABES-FENASAN 2017 

 

Câmara Temática de Saneamento Rural 

1) Considerando o incentivo a produção de trabalhos técnicos que envolvam o saneamento em áreas rurais, de 
vulnerabilidade social, comunidades isoladas, entre outros, alinhado ao objetivo de desenvolvimento 
sustentável – nº 6, propomos restaurar o Prêmio Wash para trabalhos técnicos com abordagem transversal 
de água, esgoto, proteção de mananciais, educação, gestão social entre outros (Recomendação feita pela CT-
Saneamento Rural – ABES-DN). 
 

2) Considerando a necessidade de identificar e fortalecer o eixo temático do saneamento rural nos anais, 
trabalhos técnicos, e demais documentos resultantes dos Congressos da ABES, propomos inserir o eixo 
temático Saneamento Rural nos próximos Congressos da ABES (Recomendação feita por Teresa Bernardes – 
CT Saneamento Rural - 04/10/2017). 
 
 

3) Considerando a importância do tema Saneamento em localidades de pequeno porte, também tratado como 
saneamento rural – saúde e cidadania para grande parte da população que vive nestas comunidades, vilas, 
povoados; considerando que o Congresso Nacional da ABES é o maior evento para profissionais de 
saneamento no Brasil com fórum para conhecimento e discussão e, considerando os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS 6, propomos inserir no temário dos trabalhos técnicos o “abastecimento 
de água e esgotamento sanitário em comunidades de pequeno porte e rurais”, restituir o prêmio Wash para 
trabalhos técnicos que possam contribuir com o atendimento ao ODS 6, e realizar maior número de mesas, 
considerando o tema saneamento em localidades de pequeno porte (rural), ampliando espaço para diferentes 
eixos temáticos. A implementação se daria em articulação com a Câmara Temática (Recomendação feita por 
Maria Azevedo - CT- Saneamento Rural). 
 
 

Painel Jovem Profissional do Saneamento – J4 

1) Considerando a importância e atualização permanente dos termos da Declaração dos Direitos do Homem ao 
Saneamento e Meio Ambiente aprovada no Congresso da ABES em Goiânia em 1991, proponho que a ABES 
Nacional resgate e mantenha os termos da declaração em permanente disponibilidade de acesso e consulta 
por toda a sociedade. A implementação se daria pela publicação no site da ABES Nacional e de matéria na 
Revista Bio (Recomendação feita por Joper Padrão – ABES Nacional - 04/10/2017). 
 

2) Considerando a possibilidade de parceria para as demandas e soluções comuns de desenvolvimento, 
proponho instituir comitê educacional, com representantes de empresas do setor, na UNIABES. A 
implementação se daria por reuniões periódicas, compartilhamento de demandas e soluções e 



desenvolvimento de projetos para o setor (Recomendação feita por William Ramalho/Nilton João da SABESP 
– 04/10/2017). 
 
 

3) Considerando a perspectiva de cenário futuro para o setor e a necessidade de preparação de profissionais e 
modelos organizacionais de trabalho favoráveis ao novo cenário, proponho a constituição de Comitê de 
Gestão de Pessoas para o Saneamento. A implementação se daria pela representação das empresas do setor, 
reuniões periódicas, rede social/comunidade de práticas e planejamento integrado/estudo de cenário 
(Recomendação feita por Nilton João dos Santos – SABESP – 04/10/2017). 
 
 
 

Câmara Temática de Recursos Hídricos 

1) Considerando a participação da ABES nos diversos comitês de bacia e conselhos estaduais e nacionais de RH 
e a necessidade de integração da PNRH com políticas de saneamento e meio ambiente, propomos que a ABES 
incentive a participação de seus associados nos fóruns de Recursos Hídricos e se torne figura protagonista na 
inserção de ações e metas do setor de saneamento nos planos, programas e projetos da Política de Recursos 
Hídricos. A implementação se daria pela ABES e Seções Estaduais da ABES (Recomendação feita por Célia 
Regina Alves Rennó – CT-Recursos Hídricos - 05/10/2017) 

 

 

 


