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Com a promulgação em ja-
neiro deste ano da Lei 11.445/07, 
que estabelece as novas diretri-
zes nacionais para os serviços de 
saneamento básico e institui o 
novo marco regulatório, o setor 
tem nas mãos um grande desa-
fio: a sanção de uma lei não é 
suficiente para mudar tão rapi-
damente um cenário formado ao 
longo de muitos anos. É preciso 
começar a agir para que se esta-
beleça um processo de evolução 
gradual e contínuo. 

O lançamento do Plano de Ace-
leração do Crescimento – o PAC 
– foi recebido com entusiasmo, já 
que prevê a liberação de recur-
sos na ordem de R$ 40 bilhões 
só para o setor de saneamento, 
sendo R$ 10 bilhões por ano. 
Porém, até agora foi contratado 
junto à Caixa Econômica Federal 
e não desembolsado um valor 
que chega a R$ 2,8 bilhões. Este 
dado já mostra o quão traba-
lhoso e difícil será para termos 
acesso aos novos recursos.

Novos Desafios

Quem não pertence 
ao setor, critica-o. Há 
recursos disponíveis, 
mas constata-se a difi-
culdade de acessá-los. 
A questão vai além 
dos números, e que, 
portanto, é preciso 
analisar a questão de 
forma ampla.

Não basta ter apenas 
recursos para resolver 

os problemas do saneamento no 
país. É necessária a estruturação 
do setor. As obras demandam 
projetos, licitações, processos de 
obtenção de financiamento  e,  
por fim,  a  viabilização dos con-
tratos. Todas estas etapas deno-
tam tempo, esforço e capacitação. 
Quando o setor finalmente está 
organizado e começa a trabalhar 
de forma consistente, os recur-
sos acabam, porque o programa 
é estabelecido de acordo com o 
calendário político, ou seja, tem 
duração de quatro anos.

As mudanças de prioridades de-
vido à alternância do poder po-
lítico são legítimas, nos regimes 
democráticos por nós defendi-
dos. A constatação é de que os 
investimentos em saneamento 
não acompanham, infelizmente, 
os calendários eleitorais. E quem 
sofre com isto é sempre a popu-
lação menos favorecida.

Portanto, para que os atuais dé-
ficits dos serviços de água, esgo-
tos, drenagem e resíduos sóli-

dos sejam reduzidos, propomos 
a elaboração imediata de um 
novo Plano Nacional de Sanea-
mento - inclusive já previsto na 
Lei 11.445/07 – estabelecendo 
um programa de ação e defini-
ção de fontes de recursos num 
prazo de 20 anos. 

Propomos também a reorganiza-
ção do Estado Brasileiro de for-
ma a definir as incumbências de 
Estado e de Governo. Os órgãos 
responsáveis por atividades de 
Estado, “como saúde, saneamen-
to, segurança, transportes, entre 
outros”, devem ter sua estrutura 
profissionalizada, metas muito 
bem estabelecidas de médio e 
longo prazo, com vistas a univer-
salização dos serviços públicos.

Por fim, queremos apoiar a im-
plementação de órgãos regula-
dores, que irão fiscalizar e dar 
transparência à gestão das em-
presas prestadoras de serviço, 
acompanhar de perto o processo 
de melhoria contínua e o alcance 
das metas e compromissos assu-
midos em contrato, dando garan-
tia às concessões e contratos de 
longo prazo, tanto do ponto de 
vista econômico quanto social.

 
Bom trabalho a todos!

Sergio Pinto Parreira
Presidente da ABES/SP
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“A participação da ABES/SP e de seus representantes foi importante, consistente e indutora 
quanto às propostas e posições que vão levar ao avanço do setor.”

No período de 2 a 7 de setem-
bro, a cidade de Belo Horizonte 
recebeu o 24º Congresso Brasilei-
ro de Engenharia Sanitária e Am-
biental, promovido bienalmente 
pela ABES Nacional. O congres-
so, que neste ano reuniu cerca 
de 5.000 profissionais da área 
de saneamento, promoveu deba-
tes com o objetivo de estimular a 
criação de alternativas e soluções 
para o desenvolvimento do setor 
no Brasil.

Foram apresentados 1.350 tra-
balhos técnicos no congresso. A 
agenda do evento incluiu também 
visitas técnicas para intercâmbio 
profissional, além de cursos na 
área de água, tratamento de esgo-
tos, resíduos sólidos, drenagem, 
eficiência energética e outros. 
O destaque ficou por conta das 
mesas redondas que abordaram 
os temas “O Cenário na Vigência 
da Lei n° 11.445/07 – Avaliação, 
Aplicação e Regulação”; “PAC - 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento” e “Licenciamento Am-
biental: Herói, Vilão ou Vítima?” 

Pedro Luis Ibraim Hallack, dire-
tor da ABES/SP e superintenden-
te da empresa Camargo Corrêa, 
avalia as discussões abordadas 
no congresso, e diz qual foi, na 

sua opinião, o ponto alto do even-
to: “Depois de “patinar” muito 
tempo sem uma lei que regula-
mentasse o setor do  saneamento 
ambiental, com a promulgação em 
janeiro do novo marco regulatório, 
e os investimentos previstos pelo 
PAC - Programa de Aceleração do 
Crescimento - temos agora uma 
perspectiva mais clara de fluxo 
de investimento.” Para ele, muitas 
das questões abordadas no Con-
gresso de 2005, acabaram sendo 
incorporadas à lei, que define as 
competências da União, Estados 
e Municípios, e regulamenta a 
participação de investidores priva-
dos no setor. 

A avaliação final do congresso 
é positiva, tanto na quantidade de 
trabalhos apresentados, quan-
to na qualidade dos profissionais 
participantes e das propostas: “A 
participação da ABES e de seus 
representantes foi importante, con-
sistente e indutora quanto às pro-
postas e posições que vão levar ao 
avanço do setor”, afirma Hallack.  

Ficou como grande mensagem, 
a necessidade de colocar a lei em 
vigor: “Existem ainda algumas dis-
cussões sobre a necessidade ou 
não da regulamentação da lei que, 
em alguns casos, estão se consti-

Belo Horizonte recebe o 
24º Congresso Brasileiro 

de Engenharia Sanitária e Ambiental

tuindo em obstáculos. É de conhe-
cimento de todos que sem inves-
timentos na melhoria da gestão, 
não se chegará à universalização 
que todo o setor almeja. A ABES 
mostrou a necessidade de implan-
tar de vez estes conceitos, de uma 
maneira íntegra e firme, sem ter 
de esperar uma regulamentação”, 
conclui Pedro Hallack.

Todos os traba-
lhos seleciona-
dos integram 
os anais do 
evento, for-
mados por 
um volume 
i m p r e s s o 
– com os re-
sumos dos 
mesmos – e o 
CD-ROM com 
a íntegra de 
t o d o s 

Pedro Luis Ibraim Hallack, diretor 
da ABES/SP e superintendente da 
empresa Camargo Corrêa
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Semana do Saneamento Ambiental debate 
o novo marco regulatório

Assembléia Legislativa de São Paulo foi palco de amplos debates sobre as diretrizes do
setor com a promulgação da Lei 11.445/2007

A Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo (ALESP), 
reuniu em outubro, parlamentares, 
profissionais e autoridades perten-
centes ao setor, para debaterem 
amplamente sobre temas relacio-
nados ao saneamento básico - 
água, esgoto, lixo e drenagem.  

Intitulado de “Semana do Sa-
neamento”, o evento organizado 
pela mesa diretora da Assembléia,  
por meio do Instituto Legislativo 
Paulista (ILP), discutiu substan-
cialmente questões de interesse 
da sociedade. Com o tema “Sa-

neamento Ambiental em Deba-
te: O Novo Marco Regulatório e 
Seus Desafios”, a programação 
contou com painéis, seguidos 
por debates.

A Lei Federal nº. 11.455/2007 
definiu as novas exigências para o 
saneamento básico no país. Com 
a nova legislação, estados e mu-
nicípios terão que criar agências 
para fiscalizar e regular os servi-
ços de saneamento. Além das pro-
postas em tramitação (o PLC nº 
48 recebeu 180 emendas e há um 
projeto de substitutivo à proposta 

oficial) e a necessidade de criar a 
agência de regulação, foram tam-
bém abordados temas referentes 
à prestação dos serviços nas re-
giões metropolitanas e os contra-
tos da Sabesp com os municípios 
à luz do novo marco regulatório. 

Os grandes investimentos dos 
governos federal, estadual e mu-
nicipal nas regiões metropolitanas 
da Capital, Campinas e Baixada 
Santista, com o objetivo de despo-
luir e proteger os mananciais, foi 
também um dos temas discutidos 
no evento.



Veja os principais tópicos do evento.
Editorial

1º dia da Semana do Saneamento
Dia 15 de outubro

Painel I: Alternativas Institucionais 
 de Regulação

2º dia da Semana do Saneamento
16 de outubro

Painel II: Saneamento nas 
Regiões Metropolitanas
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O tema debatido no primei-
ro dia do encontro foi “Alternati-
vas Institucionais de Regulação”. 
Compareceram o presidente em 
exercício da Assembléia, deputa-
do Waldir Agnello; o primeiro se-
cretário da Assembléia, Donisete 
Braga (PT); o deputado Rodolfo 
Costa e Silva (PSDB); e o diretor-
presidente do Instituto do Legisla-
tivo Paulista, Roberto Eduardo 
Lamari. Marcaram presença, ain-
da, o secretário-adjunto estadual 
de Saneamento e Energia, Ricar-
do Toledo Silva; o presidente da 
ABES/ SP, Sérgio Pinto Parreira; 
e a advogada, representante do 
consumidor no Conselho Consul-
tivo da Anatel, membro da Comis-
são de Estudos da Concorrência e 
Regulação Econômica da OAB e 
membro do Instituto Ilumina, Flá-
via Lefevre Guimarães. 

Sérgio Parreira falou sobre 

Na terça-feira, estiveram presentes 
para debater questões contratuais, 
o diretor Metropolitano da Sabesp, 
Paulo Massato Yoshimoto; o 
consultor jurídico, Alaôr Café; e o 
advogado e professor da PUC-SP, 
Pedro Estevam Alves Pinto Ser-
rano. Além deles, também partici-
param o deputado Adriano Diogo 
(PT); o presidente do subcomitê 
Billings - Tamanduateí, José de 
Fillippi Jr., e a representante do 
Fórum do Lixo e Cidadania, da 
qual a ABES/SP participa como 

os objetivos da regula-
ção, como prevenção 
e repressão ao abuso 
econômico, fiscalização 
da qualidade do serviço 
prestado e estabeleci-

mento de canais de comunicação 
eficazes com a população. Par-
reira enfatizou também em sua 
apresentação, a importância da 
participação dos consumidores no 
processo regulatório, por meio de 
pesquisas e análises de opinião 
e audiência pública. A ABES tam-
bém foi representada no evento 
pelo seu presidente nacional, 
José Aurélio Boranga. 

Coordenador da Assessoria 
Técnica da Liderança do PT na 
Assembléia Legislativa, Ricardo 
Guterman, questionou alguns as-
pectos das agências reguladoras 
já existentes no país. Um deles é 
o fato de que haja no projeto do 
governo do Estado, uma junção 
entre saneamento e energia,  e 
a atribuição, para a agência re-
guladora, da Política Estadual de 
Saneamento. Em sua opinião, é 
necessário o estabelecimento, 

com maior clareza, dos direitos 
e deveres dos atores envolvidos, 
um dos objetivos do substitutivo 
apresentado pelo deputado Doni-
sete Braga. Rodolfo Costa e Sil-
va, deputado pelo PSDB, também 
defendeu este ponto e enfatizou 
a necessidade da criação de uma 
agência reguladora. Costa e Silva 
também fez questão de lembrar 
que foi um dos defensores da par-
ticipação da ABES no Conselho 
de Orientação da ARSESP, pre-
visto na nova Lei.

secretaria executiva, Ana 
Lúcia Brasil. 
Em sua apresentação, 
Paulo Massato, ilus-
trou os mananciais da 
Região Metropolitana 

de São Paulo e discorreu sobre 
a importância dos sistemas pro-
dutores para toda a RMSP, que 
hoje concentra um total de 19 mi-
lhões de habitantes. Massato tra-
çou também um paralelo entre o 
crescimento populacional versus 
a produção de água e projetou a 
análise até o ano de 2015. Desta-
cou que o crescimento da produ-
ção de água deve acompanhar o 
aumento da população na RMSP, 
que daqui a oito anos terá atingido 
os seus 45 milhões habitantes. 

Os juristas Alaor Caffé e Pedro 
Estevam expuseram suas idéias, 
algumas vezes divergentes, quan-
to a definição institucional do sa-
neamento nas Regiões Metropo-
litanas, pendente de decisão no 
Supremo Tribunal Federal.

Deputado Rodolfo Costa e Silva

Paulo Massato Yoshimoto 
diretor Metropolitano da Sabesp, 
durante o seu discurso



3º dia da Semana do Saneamento
18 de outubro

Painel III: Renovação dos
 Contratos de Concessão

4º dia da Semana do Saneamento
19 de outubro

Painel IV: Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC e Recursos 

para Saneamento
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Umberto Cidade Semeghini

O quarto e último painel abor-
dou o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e os Recur-
sos para o Saneamento. As expo-
sições foram feitas pelo secretário 
nacional de Saneamento do Mi-
nistério das Cidades, Leodegar 
da Cunha Tiscoski; pelo secre-
tário de Estado adjunto de Sane-
amento e Energia, Ricardo To-
ledo Silva; pelo superintendente 
da Caixa Econômica Federal, 
Rogério Tavares; e pelo coorde-
nador da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), José Antonio 
da Mota Ribeiro. Também esti-
veram presentes os deputados 
Samuel Moreira (PSDB) e Se-
bastião Almeida (PT). 

Para Toledo Silva, o PAC é 
um processo de colaboração das 

A ABES/SP dispõe de algumas apresentações exibidas na Semana do Sanea-
mento, e se coloca à disposição dos  interessados em consultá-las.

Os procedimentos na renova-
ção dos contratos de concessão 
de serviços, nos moldes do Plano 
Nacional de Saneamento, foi  tema 
do III Painel. Para tanto, foram 
convidados a debater: o diretor de 
Sistemas Regionais da Sabesp, 
Umberto Cidade Semeghini; o 
presidente da Associação Paulista 
de Municípios, Marcos Casquel 
Monti; o presidente da Federação 
Nacional dos Urbanitários, Eduar-

do Siqueira;  o deputado 
Rodolfo Costa e Silva 
(PSDB) e o deputado 
Mário Reali (PT). Seme-
ghini afirmou que a reno-
vação dos contratos da 

empresa, daqui por diante, deve 
ser feita em moldes que garantam 
uma nova relação entre as presta-
doras de serviço e os municípios, 
objetivando a universalização do 
tratamento de águas e a otimiza-
ção do padrão de saneamento 
básico, que “é o diferencial entre 
países desenvolvidos e os não 
desenvolvidos”. A renovação dos 
contratos sob as perspectivas do 
marco regulatório abrange ques-
tões que envolvem vários pontos, 

como a titularidade dos municípios 
na gestão do saneamento, a ges-
tão compartilhada entre Estado e 
municípios nas regiões metropoli-
tanas, a transparência da questão 
tarifária e a garantia da universali-
zação do serviço. 

três esferas administrati-
vas que ajuda na política 
do Estado para que se 
tenha compromissos de 
saneamento. No caso 
de São Paulo, as metas 
a serem contempladas 

com investimentos do PAC envol-
vem a universalização do abas-
tecimento de água – meta que já 
está perto de sua realização – e 
a cobertura da rede coletora de 
esgoto. De acordo com Leodegar 
da Cunha Tiscoski, os objetivos 
atuais da política de saneamento 

incluem, além da universalização 
do acesso à água, a coleta e tra-
tamento de esgoto e o manejo de 
resíduos sólidos e águas pluviais, 
sendo que a questão da titularida-
de ainda está em aberto. 

Já Rogério Tavares afirmou 
que os objetivos do PAC estão 
voltados a promover investimen-
tos e recuperar a infra-estrutura 
existente. Disse também que há 
taxas de juros menores e maior 
prazo para financiamento de pro-
jetos no setor de saneamento.
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Diadesol

DiadeSol: mostra de vídeos, feira 
de material reciclado e aulas de 

educação ambiental

Em setembro, a Câmara Técnica 
de Resíduos Sólidos da ABES/SP, 
em parceria com o Fórum Lixo e 
Cidadania do Estado de São Paulo 
promoveu o  DIADESOL 2007, o “Dia 
Interamericano de Limpeza e Cida-
dania”, também conhecido como Dia-
desol das Américas

O termo deriva da expressão es-
panhola Dia dos Dejetos Sólidos e 
foi escolhida pela Organização Pan-
americana de Saúde (Opas) para de-
senvolver atividades que despertem 
a consciência da população sobre a 
questão dos resíduos sólidos. 

No evento, realizado na sede da 
ABES/SP, foi montada uma Feira de 

Material Reciclado e houve a exibição 
da  Mostra de Documentário Amador, 
que teve como tema os resíduos só-
lidos. Atividade inédita na programa-
ção do DIADESOL, os organizadores 
promoveram uma oficina voltada ao 
público infantil. Os convidados desse 
ano foram os alunos da 3ª série do 
ensino fundamental da Escola Esta-
dual Alfredo Bresser, localizada pró-
xima à ABES/SP.

Roseane de Souza, coordenado-
ra da Câmara Técnica de Resíduos 
Sólidos da ABES, diz que a intenção 
é começar a promover o evento pa-
ralelamente em todas as subseções 
da ABES/SP no ano que vem: “Pen-

Para o concurso de Melhor Vídeo Amador sobre resíduos sólidos foram enviados três filmes, que passaram pelo 
crivo de uma comissão julgadora composta por cinco jurados das áreas de Meio Ambiente e Jornalismo. Os vídeos 
saíram das seguintes cidades do estado de São Paulo: Taubaté (o vencedor), Jales e Apiaí. Cada produção abordou 
situações diferentes relacionadas à presença dos resíduos sólidos, inseridos no ambiente no qual cada um vive. 

O 1º lugar do Concurso de Melhor Vídeo Amador DIADESOL 2007, ficou para os irmãos Marco Aurélio Gobbo e 
Rogério Gobbo do KUKA LIVRE. A entrega do prêmio foi feita pelo presidente da ABES/SP, Sérgio Pinto Parreira e pela 
coordenadora do Fórum Lixo e Cidadania, Ana Lúcia Brasil. 

samos em realizar as feiras e oficinas 
em todas as subseções, porém com a 
mostra de vídeo centralizada em São 
Paulo”, planeja Roseane. Ela, que  
também integra a diretoria da ABES/
SP, falou sobre o projeto do Fórum 
Lixo e Cidadania de firmar uma par-
ceria com a Secretaria de Educação 
para que oficinas de materiais reci-
clados ocorram periodicamente nas 
escolas públicas.

Concurso do Melhor Vídeo Amador 
entrega prêmio no valor de R$ 2.000,00

“Educando e Cantando” é um 
projeto socioambiental idealizado 
pelo  “KuKa Livre”.

O “Educando Cantando”, pro-
jeto não-formal de Educação Am-
biental, acredita na idéia de que 
alguns hábitos,  que prejudicam 
a nossa qualidade de vida,  pos-
sam ser alterados por meio de um 
instrumento de conscientização e 
sensibilização musical, abordando 
temas como meio ambiente, água 
e resíduos sólidos.    

Projeto Educando Cantando
Trabalho socioambiental por 

meio da musicalização
Taubaté/SP.

Antonio Rodrigues da Grela 
Filho ETE Sabesp – Jales/SP.

EE “Dr. Amadeu Mendes” 
Apiaí/SP.

1º lugar

2º lugar

3º lugar
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Aconteceu

9ª Semana Integrada do CEATEC - 
Território, Tecnologia e Inovação

No período de 10 a 14 de setembro, na PUC 
Campinas/SP, foi realizada a 9ª Semana de Ativi-
dades Integradas do CEATEC (Centro de Ciências 
Exatas, Ambientais e de Tecnologias), que articu-
lou o tema “Território, Tecnologia e Inovação” como 
o assunto principal das mais de 70 atividades pro-
gramadas para o evento, que se dividiram entre 
palestras, mini-cursos, oficinas, encontros, visitas 
técnicas e mesas-redondas. 

A novidade desta edição foi o ciclo de palestras 
e debates sobre Inovação Tecnológica em Solu-
ções Ambientais, com a participação da Subseção 
Campinas, da ABES/SP. 

Inovatec 2007 

A edição 2007 da Inovatec (Feira de Negócios 
em Inovação Tecnológica entre Empresas, Cen-
tros de Pesquisa e Universidades) aconteceu em 
agosto no Centro de Eventos São Luís, em São 
Paulo. No evento, o seminário: Meio Ambiente e 
Saneamento – Ofertas e Demandas Tecnológi-
cas foi coordenado pelo presidente da ABES/SP, 
Sérgio Pinto Parreira. Lineu Andrade de Almeida, 
vice-presidente da ABES/SP, foi um dos palestran-
tes da mesa, discursando sobre o tema: “Tecnolo-
gia no Saneamento”. 

Também apresentaram soluções e medidas a 
serem adotadas, para que se acompanhem de 
maneira eficaz as inovações tecnológicas no sa-
neamento, o engenheiro Hubert Brant Moraes, 
Assessor Técnico da AESBE (Associação das 

Empresas  de Saneamento Básico Estaduais) e o 
engenheiro Américo de Oliveira Sampaio, gerente 
de Pesquisa e Desenvolvimento da SABESP.

Audiências de Inovação, 
com o apoio da ABES/SP

Em setembro, ocorreu no auditório Tauzer Gar-
cia Quinderé, na SABESP, em São Paulo, a III Au-
diência de Inovação – PRFV (tubos de poliéster 
reforçado com fibra de vidro).  Os participantes da 
audiência assistiram à apresentação dos executi-
vos das fornecedoras Amitech, EDRA e Petrofisa.

Aconteceu também no dia 26 de outubro no 
mesmo local, a IV Audiência de Inovação - Mem-
brana Filtrante para ETA/ETE e Água de Reuso, 
com a apresentação dos porta-vozes da GE Water 
& Process Technologies. 

As Audiências de Inovação contam com o apoio 
da ABES/SP e da AESABESP (Associação dos 
Engenheiros da SABESP).

APECS tem nova diretoria 

No dia 27 de setembro, a APECS (Associação 
Paulista de Empresas de Consultorias e Serviços 
em Saneamento e Meio  Ambiente) realizou elei-
ções para o biênio 2007/2009. A chapa eleita Unida-
de 2007 nomeou João Alberto Viol como presiden-
te; Lineu Rodrigues Alonso como vice-presidente 
e: José Eduardo Figueiredo Leite, Kasuyoshi Car-
los Massuyama, Antonio Cosme Iazzetti D’Elia e 
Luciano Afonso Borges como diretores.

ABES/SP


