NOTA TÉCNICA
Custeio para viabilização da participação de Conselheiros do CBH
Araguari e funcionário da ABHA no Curso Sistemas de Tratamento de
Esgotos
Apresentação
O curso Sistemas de Tratamento de Esgotos será realizado nos dias 22, 23 e
24 de março de 2017, em Belo Horizonte, promovido pela Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), e tem por objetivo
proporcionar aos participantes o conhecimento das principais caraterísticas dos
sistemas naturais de tratamento de esgoto, projetos e controle operacional de
reatores Unidades de Abastecimento e Saneamento Básico - UASB, inclusive
pós-tratamento de seus efluentes e aproveitamento energético de biogás.
Justificativa
Para o CBH Araguari é de suma importância que seus conselheiros participem
desta capacitação, já que este Comitê tem estudado a possibilidade de
implantar sistemas de tratamento, previstos no Plano Plurianual de Aplicação –
PPA 2013-2017.
Atualmente, mais de 70% do esgoto gerado nos 20 municípios que compõem a
Bacia não são tratados e, dessa forma, são lançados in natura nos afluentes do
Rio Araguari. A capacitação dos membros nesse tema agrega conhecimento e
fomenta a geração de novas soluções para o problema enfrentado na Bacia.
O Presidente do CBH Araguari, solicitou a sua inscrição no curso, o mesmo
que foi feito por outros membros no ano de 2016.
Para este ato de inexigibilidade de processo seletivo, foi feita, busca por cursos
com o mesmo tema para certificar que o valor do curso promovido pela ABES
esteja dentro de valores praticados no mercado, como mostra as
programações anexas.
Constatado que o valor é compatível ao de mercado, como exigido o Art. 19
da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044/09, foram solicitados os
documentos listados no Art. 23, incisos I, III e IV, da mesma resolução. Ao final,
foram feitas a inscrição do participante, uma vez que o conselheiro obteve
desconto na taxa de inscrição por ser sócio da ABES.
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