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Prêmio Professor Azevedo Netto 
homenageia três ícones do setor

Profissionais prestigiam a premiação
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Prêmio Azevedo Netto: 
exemplos a serem seguidos 

Editorial

Mais uma vez a ABES/SP promove o Prêmio Professor Azevedo Netto, que 
representa muito mais que o reconhecimento de personalidades do segmento. 
Estamos falando da história e da importância de todo o Saneamento, setor funda-
mental para a sociedade. Por isso, lembrar do professor Azevedo Netto, exemplo 
vivo de profissionalismo, determinação e conduta e distinguir a cada ano mais 

profissionais, é fortalecer os laços que unem o nosso setor e que indicam o desenvolvimento de um país.
Neste ano, um público altamente representativo nos recebeu com tanto carinho, durante a entrega do 

Prêmio Azevedo Netto. Isso demonstra todo o prestígio da ABES/SP, entidade que continua atuante, com 
ideais respeitados e muita força.

 Promover o Prêmio Professor Azevedo Netto sempre foi um motivo de orgulho para a ABES/SP. Desde 
1992, foram muitas histórias e muita gratidão. E, sobretudo grandes desafios, mudanças e avanços para 
o setor. Mais que isso, percebemos que, além dos objetivos comuns, estamos sempre bem acompanha-
dos, entre amigos de trabalho. 

Por isso, a nossa diretoria e todos os nossos associados têm a honra de promover tal premiação. Tam-
bém temos muito orgulho por conviver e presenciar a vida e o trabalho dos três escolhidos desse ano. 
São verdadeiras personalidades, pessoas exemplares que engrandecem nossa missão. 

Nessa edição especial demos o destaque merecido ao Prêmio Professor Azevedo Netto, com todos os 
detalhes dos premiados, discursos e o registro da memória viva do Saneamento. Honra merecida aos 
três escolhidos: professor José Roberto Campos, acadêmico representante da força das universidades no 
segmento; José Aurélio Boranga, prata da casa, com dois mandatos na ABES São Paulo e dois mandatos 
na ABES Nacional e Ariovaldo Carmignani, que revolucionou o modelo de gestão da Sabesp. 

Diante de um período de grande expectativa, em face da atual crise econômico-financeira internacio-
nal devemos refletir. É justamente nesses momentos que devemos buscar exemplos como os das perso-
nalidades agraciadas nesta noite. Eles souberam fazer acontecer apesar dos obstáculos existentes numa 
época também difícil, em vez de ficar lamentando da situação e buscando desculpas, arregaçaram as 
mangas e decidiram progredir. 

Obrigado pela participação de todos!

*Angelo Zanini – diretor da Escola de Engenharia da Universidade São Judas Tadeu  *Antonio Cesar da Costa 
e Silva – ex-presidente da ABES Nacional  *Carlos Alberto de Carvalho – diretor de Marketing da AESABESP
*Carlos Alberto Rosito – presidente da AIDIS  *Giancarlo Gerli – diretor da ABDIB  *Hugo Marques da Rosa 
– presidente da Método Engenharia  *Hugo Oliveira – presidente da Arsesp  *João Alberto Viol – presidente 
da Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente (Apec’s) e 
vice-presidente do Sinaenco  *José Alves de Oliveira Jr. - procurador geral de Itapetininga  *José Everaldo 
Vanzo – diretor presidente do FABHAT  *Lázaro Miguel Rodrigues – diretor Administrativo do CECRES *Luiz 
Eduardo de Paiva – presidente da Associação Nacional das Cooperativas de Crédito  *Maria de Lourdes 
Brandão de Azevedo – esposa do professor Azevedo Netto  *Milton Tsutiya – diretor Sudeste – ABES Nacional 
*Nelson Nucci – ex-presidente da ABES Nacional  *Orlando Luiz Vulcano –  Associação dos Administradores 
da SABESP  *Paulo Ferreira – vice-presidente do Instituto de Engenharia  *Ricardo Toledo  Silva – secretário 
adjunto de Saneamento e Energia  *Rodolfo Costa e Silva Filho – deputado estadual  *Samuel Moreira – 
deputado estadual  *Umberto Semeghini – diretor de Sistemas Regionais – Sabesp  *Valdemar Venâncio 
– presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp  *Vera Bueno – diretora do Sindicato 
dos Advogados  *Wanderley Paganini – Faculdade de Saúde Pública – USP  *Yves Besse – presidente da 
ABCON (São Paulo)

Autoridades presentes no evento
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Emoção é a marca da entrega do 
Prêmio Professor Azevedo Netto

O auditório do Centro Brasileiro Britânico lotado 
anunciou a grandeza do que seria a noite de 27 de 
novembro, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A 
entrega do Prêmio Professor Azevedo Netto 2008, 
em sua 16ª edição, reuniu os principais profissio-
nais e autoridades em torno do tema Saneamento e 
Meio Ambiente. 

Realizada a cada dois anos, a premiação, institu-
ída pela Associação Brasileira de Engenharia Sani-
tária, seção São Paulo, tem o objetivo de reconhecer 
personalidades vivas ou entidades ligadas às áreas 
de Saneamento, Saúde e Meio Ambiente. 

Na edição de 2008, três homenageados que 
muito contribuíram para o desenvolvimento do setor 

receberam o Prêmio Professor Azevedo Netto. São 
eles: Ariovaldo Carmignani; José Aurélio Boranga e 
José Roberto Campos (leia sobre eles no quadro).

Além dos premiados, representantes do setor, 
autoridades, empresários e políticos prestigiaram o 
evento (veja a lista) que teve a emoção como tema 
central. A noite ainda contou com surpresas realiza-
das pela ABES/SP que homenageou dois colabora-
dores que há muito tempo atuam na organização: 
Maximiano Bizatto e Isaura A. Miyazaki.

A esposa e familiares do professor Azevedo Net-
to também estiveram presentes no evento e foram 
homenageados tanto pela ABES/SP como pelos 
vencedores do prêmio.

Muitos profissionais prestigiam o evento
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A cerimônia de entrega do Prê-
mio Professor Azevedo Netto co-
meçou oficialmente com o Hino 
Nacional, entoado por todos os 
participantes. Em seguida, o pre-
sidente da AIDIS, Carlos Alberto 
Rosito, subiu ao palco e realizou 
um discurso, reforçando o tom de 
amizade entre todos os presentes. 

“Queria dar um ‘boa noite’ especial 
ao Parreira, presidente da ABES/SP. 
Vejo o setor como um grande grupo 
de amigos com algo em comum: o 
mundo da água”, lembrou Rosito. 

O presidente da AIDIS relem-
brou também o professor Azeve-
do Netto, como um profissional 
otimista, competente, dedicado e 
amigo de todas as obras. Sobre 
os vencedores do prêmio, Rosito 
comentou que a homenagem era 
mais que justa. “A Sabesp é hoje 

orgulho nacional da engenharia 
sanitária, além de ser respeitada 
mundialmente. O Ariovaldo tem 
a sua parcela de trabalho nesse 
crescimento”, citou. 

“O Boranga é uma pessoa que 
se movimentava sete dias por se-
mana, em sua luta pela água, esgo-
to e resíduo sólido e foi ele que me 
indicou para a AIDIS”, relembrou 
Rosito e completou: “O professor 
José Roberto Campos, merecedor 
de tal honra, deixa na história em 
seus livros, a tamanha preocupa-
ção e importância com o tema”.

O deputado Rodolfo José da 
Costa e Silva também tomou a 
palavra e ressaltou a importância 
da premiação. De acordo com ele, 
que também recebeu a premiação 
em 2006, a discussão do Sanea-
mento é muito especial e importan-

Uma noite de discursos emocionantes
te. “Parabéns para a ABES, a luta 
da água é a luta da justiça social”, 
finalizou Costa e Silva.

Representando a secretária de 
Estado de Saneamento e Energia 
de São Paulo, Dilma Seli Pena, o 
secretário Adjunto, Ricardo Tole-
do Silva, proferiu discurso sobre a 
noite da premiação. Segundo ele, 

um segmento sem tradição é um 
segmento morto e a vida no Sane-
amento, expressa com tamanha 
importância em eventos como o 
Prêmio Professor Azevedo Netto, 
se deve à união e à sabedoria. 
“Incorporar passado, presente e 
futuro é uma tarefa que move o 
segmento. E a ABES, seção São 
Paulo, soube juntar a tradição com 
o presente e o futuro. Por causa 
disso existe uma excelência no 
setor” finalizou Toledo.

Em seguida,  Sérgio Parreira, presidente da ABES/SP,  subiu ao palco 
para o seu discurso. De acordo com ele, o auditório lotado já demonstra  um 
sintoma do fortalecimento, atuação e prestígio da instituição. “É com orgulho 
que distinguimos esses exemplos”, lembrou Parreira.

Sobre José Roberto Campos, Parreira ressaltou que o professor é unanimi-
dade por todos que o puderam conhecer. “Além de acadêmico, autor de livros 
e orientador de diversos trabalhos, Campos nos ajuda a lembrar da importância 
das universidades e o conhecimento para o nosso setor”.

O presidente da ABES/SP também teceu comentários sobre a premiação 
de José Aurélio Boranga e a sua trajetória no segmento. “Além de presidente da ABES/SP e da Nacional, é 
um líder que sempre se doou sem medo de se expor”. 

“Já o Ariovaldo é um marco no Saneamento e podemos dividir o setor em duas partes: antes do Ariovaldo 
e depois do Ariovaldo”, brincou Parreira. E completou lembrando que todo o processo de modernização, 
captação de recursos, tanto no Brasil como no exterior, tem a marca do Ariovaldo. “Seu modelo de gestão é 
descentralizado e vencedor. Justamente nessa época de crise, todos nós devemos olhar para os três pre-
miados, que souberam enfrentar tudo sem medo”, finalizou Parreira.

Presidente da ABES/SP ressalta importância dos premiados

As palavras dos premiados
Com muita emoção, José Roberto Campos recebeu o Prêmio 

Professor Azevedo Netto, das mãos do Vice-Presidente da ABES/SP, 
Lineu de Almeida. O profissional enfatizou a dificuldade de encontrar 
palavras para expressar tamanha gratidão. “Tenho boas lembranças da 
época com o professor Azevedo Netto. Lembro da forma que ele tratava 
as pessoas, sempre com o mesmo carinho e atenção, independente de 
quem fosse”, confidenciou. 

Campos também contou sobre a incrível capacidade de Azevedo Net-
to em ensinar e aprender, assim como proporcionar um clima de auto-
confiança entre as pessoas, para que o setor se reestruturasse. “Re-
centemente me perguntaram com qual idade o professor Azevedo Netto 
havia morrido. A minha resposta foi a seguinte: morreu jovem! Sobretudo 
porque nunca perdeu a sua vontade de aprender e amar, sempre com 
ousadia”, disse Campos.

Outras merecidas homenagens
Na mesma noite foram entregues duas placas como reconhecimento pelo 
trabalho ao longo de tantos anos na ABES/SP.
Uma delas veio para Dona Isaura A. Miyazaki, responsável pela área fi-
nanceira e que está na entidade desde sua fundação.
A outra foi para o engenheiro Maximiano Bizatto, secretário executivo, que 
contribui ativamente para o sucesso da ABES/SP.

Flores e 
saudades

Ao final da 
cerimônia, 
dona Lourdes 
de Azevedo 
Netto, viúva 
do professor 
Azevedo Netto, foi agraciada com 
flores, entregues por Tânia Gasi, 
diretora da ABES/SP, além de 
receber muitos aplausos. Após esse 
momento, todos os participantes 
foram convidados para um coquetel, 
na sede do Centro Brasileiro Britânico, 
no bairro de Pinheiros, São Paulo.

Ao ser agraciado com o prêmio, entregue pelo deputado estadual Ro-
dolfo Costa e Silva Filho, José Aurélio Boranga disse que não se sentia 
merecedor de tal título e que dividiria a honraria com todos os seus ami-
gos. Em seguida lembrou com muita emoção a primeira vez em que viu 
o brilho do olhar da mãe e das crianças diante da inauguração de água 
encanada em cidades sem Saneamento. “Só quem participou disso pode 
avaliar realmente a inclusão do cidadão. Meu objetivo é continuar traba-
lhando até o fim da minha vida, para transformar a história das pessoas, 
oferecendo mais saúde e saneamento, em busca de um mundo melhor 
e mais justo”, exclamou Boranga.

Ariovaldo Carmignani recebeu o Prêmio Professor Azevedo Netto, 
entregue por Hugo Marques da Rosa, presidente da Método Engenharia 
e ex-secretário de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. 
Em seguida relatou parte da sua luta na Sabesp, quando entrou para o 
Saneamento no governo de Mário Covas. “Lembro que era necessária uma 
transformação difícil e profunda. E a partir de 1995 conseguimos colocar 
as ações da Sabesp até na bolsa de Nova Iorque. Assim conseguimos 
transformar a rede de saneamento”, contou Ariovaldo. O profissional 
também explicou que essa responsabilidade continua, presente no 
trabalho da ABES/SP. “Juntos, realizamos parte de um sonho. Sonho 
que continua e que agora vocês fazem parte dele”, afirmou Ariovaldo.



Ficou muito lisonjeado com esta 
premiação. Faço parte do Saneamen-
to há mais de 30 anos. É a missão 
da minha existência! Quero continuar 
melhorando a qualidade de vida das 
pessoas”, diz o administrador de em-
presas, José Aurélio Boranga. 

Boranga fala que receber esta 
premiação aumenta a sua respon-
sabilidade perante o setor, por-
que pessoas importantes como 
o governador Mario Covas, o go-
vernador José Serra, o deputado 
Rodolfo Costa e Silva Jr, o jurista 
Professor Alaor Caffé Alves, o jor-
nalista Washington Novaes, o se-
cretário de Estado Hugo Marques 
da Rosa, o sanitarista Nelson Luiz 
Rodrigues Nucci, a Escola de En-
genharia Mackenzie e a Rádio 
Eldorado na pessoa do jornalista 
João Lara Mesquita, entre outros, 
foram homenageados pela ABES/
SP, em outras ocasiões. 

Só vou sossegar quando tiver 
100% de água tratada, 100% de 
coleta e tratamento de esgotos e 
uma destinação adequada aos re-

Eventos
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síduos sólidos, enfim universalizar 
o Saneamento em todas as cida-
des do Estado de São Paulo e do 
Brasil” revela Boranga, que teve 
uma atuação marcante na ABES/
SP e na ABES Nacional, quando  
foi presidente por duas gestões 
em cada uma das entidades. 

Em 1977, Boranga entrou para a 
Sabesp, atuando como auxiliar de 
operação em Taguaí. Ele era o en-
carregado do posto da cidade. “Não 
entendia nada de Saneamento. Mas 
alguns amigos me ajudaram muito” 
fala o administrador de empresas 
com coração de sanitarista.   

Diversos foram os momentos 
importantes na sua carreira. Ele cita 
com o entusiasmo de sempre, a 
construção da proposta de modelo 
de gestão da Sabesp, apresentada 
em 1994, pela APU – Associação 
dos Profissionais Universitários, 
para os candidatos ao cargo de go-
vernador do Estado de São Paulo.  
Também lembra que o governador 
Mario Covas, na época, optou por 
chamar profissionais de carreira da 

empresa para compor a diretoria e 
também empresários experientes, 
como o secretário de Saneamento, 
Hugo Marques da Rosa.  “A 
vinda de executivos foi 
o ponto crucial para 
a Sabesp ser res-
peitada pela po-
pulação e pelo 
poder conce-
dente” reve-
la Boranga, 
que na épo-
ca foi vice-
presidente 
da APU. 

C o m o 
profissional do 
setor e na época 
presidindo a ABES Nacio-
nal, Boranga diz que outra 
ocasião especial na sua 
carreira foi a aprovação 
da Lei Nacional do Sa-
neamento. O gover-
nador Mário Covas, 
o Hugo Marques da 
Rosa e Ariovaldo 
foram fundamentais 
para a Sabesp ser o 
que ela é hoje. Eles 
conseguiram fazer 
as mudanças ne-
cessárias compre-
endendo e comparti-
lhando as decisões importantes 
com as entidades que representa-
vam os empregados sempre muito 
competentes e comprometidos da 
nossa empresa”. 

Boranga:
mais de 30 anos 

no setor

O Saneamento contado pelos premiadosO Saneamento contado pelos premiados
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Acontece

Engenheiro civil, formado em 
1970, na Escola de Engenharia 
de São Carlos - USP, instituição 
em que permanece até o pre-
sente. Atualmente é Professor 
Titular e ocupa o cargo de Chefe 
do Departamento de Hidráulica 
e Saneamento.

Ele é o que podemos definir 
como um dos verdadeiros dis-
cípulos do professor Azevedo 
Netto. Foi seu aluno na gra-
duação; depois o teve como 
orientador no mestrado e no 

doutorado. Campos também 
foi seu estagiário na 

empresa Planidro e, 
posteriormente, 

colaborador em 
consultorias 
pela OPS e 
amigo até o 
final da vida 
d a q u e -
le que foi 
um grande 

marco do 
setor. 

C a m p o s 
mesclou a car-
reira acadêmi-
ca com a profis-
são de consultor 
em Sanea-
mento, fato que 
contribuiu muito 

para sua forma-
ção como professor. Trabalhou 
em vários projetos de estações de 
tratamento de água, estações de 

tratamento de esgoto, e prestou 
serviços para o BID, coordenados 
pelo professor Azevedo Netto, na 
Bolívia, entre outros.

Foi orientador de 32 mestra-
dos, 28 doutorados, 14 inicia-
ções científicas e participou de 
mais de 200 bancas; em diver-
sas universidades. Trabalhos 
apresentados em congressos já 
ultrapassam uma centena e pro-
duziu mais de 30 artigos. Tem 
quatro livros publicados, um de-
les editado na Colômbia. 

Também teve participação ati-
va no Consórcio Intermunicipal da 
Bacia do Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, desde 1989 - quando foi 
criado - até recentemente.  

Para ele, receber o Prêmio Pro-
fessor Azevedo Netto é “o maior 
presente na área profissional. 
Posso dizer que na minha vida 
sempre tive bons professores, óti-
ma família e excelentes amigos, 
componentes que me ajudaram 
a crescer como pessoa e profis-
sional. Na minha atuação profis-

sional, a influência das idéias e 
apoio do professor  Azevedo fo-
ram fundamentais”. 

Solicitado a tecer alguns co-
mentários sobre o cenário do 
Saneamento no Brasil, ele ex-
pressa-se frustrado com a falta 
de investimentos realmente efe-
tivos para estender benefícios a 
todo  país.

Apesar dos méritos dos planos 
estabelecidos para o PAC (R$ 10 
bilhões/ano), o que se observa é 
apenas a utilização de algo menor 
que R$ 3,6 bilhões/ano, aplicados 
em Saneamento.

Na sua opinião, além dos be-
nefícios diretos para a qualidade 
de vida (saúde, principalmente), 
não se está valorizando a poten-
cialidade de geração de empregos 
que pode advir desse setor.

Ele pondera que o Brasil en-
quadra-se entre as 20 maiores 
economias do planeta, porém, 
encontra-se num vergonhoso 
67o lugar, em termos de cober-
tura de Saneamento.

José Roberto Campos:
vida acadêmica e cosultoria 

caminhando juntos

do pelos premiadosdo pelos premiados
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Presidente da Sabesp por oito 
anos, Ariovaldo Carmignani, que é 
administrador de empresas, veio 
para a companhia a convite do go-
vernador Mario Covas e de Hugo 
Marques da Rosa, então secretá-
rio de Recursos Hídricos, Sanea-
mento e Obras.  Carmignani, que 
foi presidente da Mangels e diretor 
de Planejamento da Cofap, entre 
outras passagens da sua carrei-
ra, conta que o desafio foi muito 
maior, pois o Saneamento está li-
gado à vida das pessoas e há uma 
dimensão social a ser levada em 
conta. “Isto foi fascinante na minha 
vida profissional”, conclui.

Ao assumir a presidência da Sa-
besp, Covas lhe fez um pedido: levar 
uma solução ao Saneamento, por-
que dizia que, durante sua campa-

a começar pela própria equipe de 
governo, que na ocasião tinha dú-
vidas quanto às possibilidades da 
Sabesp atuar como uma empresa 
de capital aberto. Mas, depois de 
longas discussões, o governador 
Mario Covas decidiu apoiar a idéia 
e seguir em frente inicialmente 
com a abertura de capital na Bolsa 
de São Paulo e depois na Bolsa 
de Nova Iorque. A Sabesp galgou 
um novo patamar de governabi-
lidade e passou a ser vista com 
confiança pelos bancos multilate-
rais e pelo mercado.  

“Posso afirmar que houve im-
portantes avanços de outras em-
presas do setor, mas nada como 
a Sabesp. Não há um paralelo”, 
afirma Carmignani. 

Hoje, depois da missão cum-
prida no Saneamento, ele presi-
de uma organização não gover-
namental na área educacional, a 
Labor, que atua na requalificação 
de professores das redes públi-
cas das periferias das grandes 
cidades. Também é consultor de 
empresas e participa de vários 
conselhos de administração de 
empresas e entidades empresa-
riais, como a ABDIB e FIESP.

nha, ele tinha ouvido muitas queixas 
vindas da população em relação ao 
serviço. Carmignani conta que o go-
vernador tinha uma decisão conso-
lidada em relação aos serviços de 
Saneamento. Era necessário trazer 
uma experiência empresarial para a 
administração pública, que promo-
vesse profundas mudanças no mo-
delo de gestão.

Ao assumir a Sabesp, ele en-
controu um grupo de profissionais 
que também ansiava pela mu-
dança. ”Nossa meta era colocar a 
empresa pública num patamar de 
resultados sustentáveis que possi-
bilitassem a geração de recursos 
para as necessidades de investi-
mentos e crescimento da empresa 
no Estado de São Paulo. 

Não foram poucos os desafios 

Ariovaldo Carmignani: 
o saneamento é 

fascinante


