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Mensagem dos Presidentes
Caros Associados,
Em 2019 o Sistema ABCON SINDCON se fortaleceu.
Hoje reunimos todas as principais operadoras privadas
de saneamento que, há mais de duas décadas, têm
mostrado sua capacidade de realização em serviços de
saneamento.
Nos últimos dois anos, o debate sobre o saneamento
evoluiu muito. Desde a edição da Medida Provisória
844, de 2018, inúmeras foram as ações para sensibilizar
o poder público e a sociedade civil sobre a importância
da contribuição privada para elevar os índices de atendimento desses serviços básicos à população.
Em 2019, esse diálogo foi intensificado em função do
amplo debate sobre um novo marco legal para o setor
que tomou conta do país. As iniciativas do Sistema
ABCON SINDCON, do Governo Federal e de vários
parceiros fizeram com que o saneamento entrasse definitivamente na agenda política e na pauta de prioridades
do Governo Federal, governos estaduais e Congresso
Nacional.
A necessidade de avançar é imperiosa. Comparado
aos mercados de energia e telefonia, em que a presença e o incentivo à atuação da iniciativa privada proporcionaram a universalização dos serviços, retrocedemos
a cada dia. Convém lembrar os números que compõem o triste retrato do saneamento nacional:

• 20% dos brasileiros (40 milhões de
pessoas) não têm água tratada com
rede de abastecimento
• 50% não têm esgoto coletado (mais
de 100 milhões)
• 74% não têm esgoto tratado
(150 milhões)
• Perdas físicas de água variam entre
40% e 50%.
• Inadimplências entre 10% e 30%.
Além disso, registrem-se os crescentes desafios relacionados à segurança hídrica, que causam situações cada
vez mais críticas nos períodos de estiagem. No campo
da gestão, os problemas de intermitência e a urgente
necessidade de estabelecer um novo padrão de relacionamento com os clientes e a sociedade estão cada vez
mais presentes no setor.
Com o suporte de seus associados, a ABCON e o
SINDCON mais uma vez se mobilizaram e estiveram à
frente dos esforços de nosso segmento para mudar esse
cenário. Em 2017, o setor privado investiu R$ 2 bilhões,
atendendo a 33 milhões de brasileiros em 325 municípios. As operadoras privadas se mantêm responsáveis
por aproximadamente 20% dos investimentos em saneamento realizados no país.
Nossa conduta se mantém orientada pelo preceito: não
há solução para o saneamento sem aumento da participação da iniciativa privada. E essa lógica ganha cada
vez mais aceitação entre a opinião pública, que identifica
déficits de investimento e necessidade de mais eficiência
na prestação dos serviços.

Temos a certeza de que o aumento na percepção positiva sobre a contribuição privada para a universalização do
saneamento é fruto de um trabalho intenso do Sistema
ABCON SINDCON e entidades e associações parceiras. Destaque deve ser dado à forte interlocução com
o Governo Federal e com o Congresso Nacional nesse
sentido. Foram inúmeras audiências públicas, produção
de estudos e pesquisas, sólido relacionamento com a
imprensa, intensa presença nas mídias sociais, sistemática
interlocução com autoridades e instituições financeiras
que mostraram nossa postura propositiva e proativa em
prol do saneamento.
Foram fundamentais nesse período a aprovação no Senado Federal do Projeto de Lei 3261/2019, do senador
Tasso Jereissati, e o relatório do deputado Geninho Zuliani, referendado na Comissão Especial do Marco Legal
do Saneamento na Câmara dos Deputados. O processo
de apreciação da matéria no Congresso culminou na
recente aprovação do texto na Câmara Federal, agora
como PL 4162/2019.

Carlos Henrique da Cruz Lima,
Presidente do Conselho Diretor da ABCON

A proposta de novo marco legal para o setor endereça
mudanças importantes para que nosso mercado avance,
com o fim dos contratos sem metas de universalização
(contratos de programa), a entrada da iniciativa privada,
através de licitação municipal, nas regiões metropolitanas no tocante às instalações que atendam exclusivamente a um só município (Interesse local), o incentivo à
concorrência e eficiência e o fortalecimento da regulação, com trabalho articulado entre ANA e as agências
reguladoras de todo o país.
Este relatório traz um resumo de toda essa mobilização
da ABCON e do SINDCON nos últimos 365 dias.
Acreditamos que as entidades desempenharam um papel de protagonismo nas lutas que marcaram este ano.
Ressaltamos, ainda, que, sem o apoio de seus associados, nada disso seria possível. Não chegaríamos ao final
de 2019 com as perspectivas animadoras que surgem
com o novo marco legal.

Alexandre Ferreira Lopes,
Diretor Presidente do SINDCON
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Perfil Corporativo

Resultados de 2019

Atuando no setor de saneamento desde 1996, o Sistema ABCON SINDCON congrega todas as grandes e médias empresas privadas que operam sistemas de água e esgotamento sanitário do país. São hoje 13 holdings e 121 concessionárias.
Missão
Apoiar a sociedade e o poder público para garantir o acesso das gerações atual e futuras ao serviço eficiente de água
e esgoto no Brasil, promovendo a gestão de alta performance e a sustentabilidade dos operadores privados.

Valores
• Integridade e Transparência
• Cooperação
• Gestão sustentável dos recursos
• Compromisso com o Saneamento Básico

Código de Conduta
Todas as atividades da ABCON SINDCON são
regidas pelo Código de Conduta que estabelece
condições mínimas de comportamento para direcionar suas atividades e das empresas associadas. Estão
incorporados nesse código o corpo dirigente, o quadro
de administração, os assessores e os profissionais que
representam as empresas associadas e atuam em nome
da entidade.
Todas as pessoas envolvidas assumem a obrigação
de cumprir as determinações, com base na legislação
brasileira, atuando de forma íntegra e transparente em
suas relações entre si, com os poderes públicos, e com a
sociedade civil.
As empresas, antes de se associarem a ABCON
SINDCON, devem comprovar seu compromisso com
praticas rígidas de compliance.
Nosso site conta com um canal de denúncias para que
ocasionais descumprimentos do Código de Conduta sejam
informados de modo anônimo.

1. Consolidação da transição

Sobre este relatório
Este relatório se refere às atividades de 2019, sempre
que possível comparando com os dados dos anos
anteriores. Demais informações podem ser solicitadas
pelo e-mails:
faleconosco@abcon.com.br
ou
faleconosco@sindcon.com
Esse documento é público e estará disponível de forma
digital no site.
abconsindcon.com.br

Este ano, o Sistema ABCON
SINDCON consolidou seu
processo de mudança. Entre abril
e junho, houve um movimento de
transição. O novo diretor executivo Percy Soares Neto assumiu as
funções na ABCON e no
SINDCON e houve mudança
para uma nova sede. No segundo
semestre, as entidades passaram
a ocupar um espaço moderno na
zona sul de São Paulo, aprimorando e agilizando os serviços e o
atendimento aos associados.
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2. Produtos e Serviços ABCON SINDCON
NOVO SPRIS
Está no ar o novo sistema SPRIS,
que trouxe, além do cálculo automático dos indicadores estabelecidos
pelos comitês técnicos da
ABCON SINDCON, a inclusão da
pesquisa de indicadores de Recursos Humanos, antes realizada por
uma consultoria externa.
O Sistema conta hoje com 4
módulos. Além do RH, são reunidas
informações sobre as questões
técnico-operacionais. No ano de
2019 foram atualizados os indicadores socioambientais e criado um
módulo específico, dedicado às
práticas de compliance adotadas
pelas empresas associadas.
A decisão de integrar a pesquisa de
indicadores de RH decorre da preocupação em relação à imprecisão no
cálculo dos indicadores e ao manejo

Evento de
lançamento do
Panorama 2019
em Brasília

dos dados sensíveis de RH por parte de
uma empresa terceira .
O site do SPRIS (spris.com.br)
passou a ser protegido com Certificado SSL , que o atesta como
altamente seguro. A partir deste ano,
as informações inseridas no sistema
são criptografadas e têm sua privacidade, integridade e autenticidade
garantidas.
O Relatório de Benchmarking,
ferramenta importante nas iniciativas
de melhoria contínua e de qualidade, pode ser gerado, consultado
e impresso a qualquer momento a
partir do site, facilitando o acesso dos
associados aos seus indicadores e
sua posição em relação aos demais
operadores.
Com as pesquisas integradas em
ambiente próprio da ABCON
SINDCON, as empresas associadas
podem contar com mais segurança

Cerimônia de
premiação do
3º Prêmio
Sustentabilidade

e com a facilidade de ter os dados
sempre às mãos.
A Coleta SPRIS 2019 – Ano
Referência 2018 já aconteceu nesse
novo ambiente e foi facilitada com
o carregamento automático dos
dados que as concessionárias enviaram ao SNIS. Com isso, foi reduzido
o tempo de alimentação do Sistema,
proporcionando mais agilidade à
publicação dos resultados.

3º PRÊMIO SUSTENTABILIDADE
6ª EDIÇÃO DO PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA
Em 2019, o Panorama da Participação Privada no Saneamento
chegou à sua sexta edição, trazendo inovação na apresentação
dos dados do setor. Foram apresentadas informações por estado,
comparando o desempenho da
iniciativa privada com as empresas
estaduais e serviços municipais,
nos indicadores de cobertura de
água e esgoto, investimento por
ligação e suficiência de caixa.

Esse formato de apresentação foi
escolhido para subsidiar o debate
político em torno da Medida Provisória 868, uma vez que os esforços
da ABCON SINDCON estavam
focados em mostrar aos deputados e
senadores a situação do saneamento
em seus respectivos estados. Dessa
forma, o Panorama serviu a seu
propósito de ser um instrumento para
a defesa de uma maior participação
privada no setor de saneamento.

Criado pelo SINDCON em 2015,
o Prêmio Sustentabilidade busca o
reconhecimento dos profissionais
das concessionárias privadas que
desenvolveram projetos inovadores, visando ações e resultados
sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. Em sua
terceira edição, a iniciativa recebeu
um número recorde de inscrições:

foram 63 projetos, envolvendo
mais de 150 profissionais, distribuídos em três categorias: Gestão,
Institucional e Técnica, aplicadas
em diferentes áreas e níveis da
empresa.
O Prêmio Sustentabilidade reafirma o compromisso da ABCON
SINDCON de referenciar, incenti-

var, capacitar e prestar os melhores
serviços para que os profissionais
aprimorem suas responsabilidades,
não apenas no âmbito das concessionárias, mas com o próprio país.
Foram patrocinadores desta edição
Aquarum Saneamento Ambiental e
Bioproj Tecnologia Ambiental.
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SIRI - SISTEMA INTEGRADO DE
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
O Sistema de Integração e Representação Institucional
- SIRI garante que as discussões realizadas em importantes órgãos colegiados e grupos de trabalho do setor
de saneamento sejam compartilhadas com todos os
associados, possibilitando a troca de informações que
afetam diretamente o dia a dia das concessionárias.

Todos os relatos dos diferentes órgãos e instituições com
representação da ABCON SINDCON, bem como os
documentos por eles elaborados ou discutidos, podem ser
encontrados na Área do Associado do site ABCON
SINDCON. Acesse e confira!

O SIRI é ferramenta essencial para que façamos o bom
e correto exercício da representatividade.

Grupo de Trabalho da Revisão da Portaria
da Potabilidade da Água Portaria 2914/11
do Ministério da Saúde
• Subgrupo Microbiologia

Comitê de Bacia
Hidrográfica Baixo Tietê
Representante: Rondinaldo Paiva de Lima
(Samar Soluções Ambientais de Araçatuba)

Representações externas ativas

ABIMAQ/SINDESAN

Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio Grande
Representante: Heraldo José de Lima
(GS Inima Brasil)

• Órgão colegiado ABIMAQ/SINDESAM
• Câmara Técnica de Saneamento Básico

Representante: Percy Soares Neto

Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio Mogi Guaçu
Representante: Gustavo Henrique Assis Borim

ABNT
• Comitê Brasileiro de Saneamento Básico
• Tubos e Conexões de PVC
• Comissão de Estudo de Qualificação de Pessoal para Sistemas
de Saneamento
• Acessórios e Componentes de Ligação Predial para Sistemas
de Saneamento

Representantes: Cesar Seara Júnior e Priscila Bezerra

(GS Inima Brasil)

Representantes: Rodrigo Pereira e Lorraine Bernardes Borges
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pardo
Representante: Carlos Roberto Ferreira (SESAMM
Serviços de Saneamento de Mogi Mirim)
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí
• Órgão Colegiado
• Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias
• Câmara Técnica de Outorgas e Licenças no PCJ

CONESAN - Conselho Estadual de
Saneamento de São Paulo

• Câmara Técnica de Planos de Bacias

Representante: Percy Soares Neto

Representantes: Ana Paula Fernandes Abrahão

CRH - Conselho Estadual de Recursos
Hídricos
• Órgão colegiado

FIESP

• Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos

• Comitê técnico de Saneamento

• Câmara Técnica de Proteção das Águas

• Deinfra – Departamento de Infraestrutura

Representantes: Giuliana Carolina Talamini (GS

Representante: Cesar Seara Júnior

• Subgrupo Químicos

Inima Brasil), Giuliano Vito Dragone (GS Inima Brasil),
Mariana Campos de Souza e Priscila Bezerra

• Câmara Técnica de Saneamento
(CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí), Luiz Panutti
Carra (CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí), Thiago
Luis Venturini (CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí),

Priscila Bezerra e Ricardo Miranda Barcia Filho (Aegea
Saneamento e Participações)

Comitê Interinstitucional de Eficiência
Energética do Ministério do Desenvolvimento Regional
Representante: Dan Ramon Ribeiro (Aegea Saneamento e Participações)
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COMITÊS INTERNOS
A coordenação é rotativa para
não sobrecarregar nenhuma das
empresas, e a secretaria executiva
é feita por um colaborador da
ABCON SINDCON.

2
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Nº de
Reuniões

Para o tema Socioambiental, não
foi estruturado um comitê espe-

cífico. Os responsáveis por essa
agenda se reuniram algumas vezes
para debater um possível Acordo
de Cooperação Técnica com o
Ministério do Meio Ambiente e
a revisão dos indicadores sócio
ambientais do SPRIS.

Agenda Prioritária

•

Acompanhamento dos Projetos de Lei em tramitação no Congresso
Nacional

•

Discussão Resolução 70 da ARES – PCJ

•

ADI 1842 x ADI BA: avaliação de possibilidade de atuação em decorrência da discussão sobre o tema trazida pelo PL 3261/2019

•

Participação da ABCON como Amicus Curiae

•

ADIN – Sumaré PL 258/2018; Sumaré – PL 149/2017 e Uruguaiana
PL 5061/2019

•

Cursos de Capacitação

•

Parcerias Estratégicas (MBA)

•

Indicadores : Avaliação da funcionalidade da ferramenta no SPRIS

•

Pesquisa de Salários : Inserção no Sistema PRIS

•

Avaliação da reunião de 26/08 com os Fundos de Investimento e da
oportunidade de uma nova agenda com os fundos de renda fixa

•

Avaliação dos gargalos e proposta do setor de saneamento à Reforma
Tributária

•

Propostas para qualificação da regulamentação das PPPs, subconcessões e concessões

•

Alocação de riscos/indenizações

•

Garantias para PPPs e a necessidade de regulação/fiscalização externa
para esses contratos

•

Melhoria dos fluxos e condições de acesso aos recursos da CAIXA/
FGTS e BNDES

1

Empresa

Secretaria
Executiva
Elaine
Chagas

Júlia Paes Leme

BRK Ambiental
SAAB

Elaine
Chagas
Eliana Gonçalves Buratto

Financeiro

SAAB

Recursos
Humanos

Elizabeth Maia

Jurídico

Carlos Henrique da Cruz Lima

Comitê

Coordenação

Depois de um período de baixa
atividade, os trabalhos dos comitês
internos vêm retomando o ritmo.
Como sistemática de trabalho,
adotou-se a prática de uma coordenação em cada comitê feita
por uma das empresas associadas.

CAPACITAÇÃO

Turma do curso Desenvolvimento e Implementação de Planos de Segurança da Água

Em 2019 foram oferecidos três cursos inéditos de capacitação. Dois deles foram realizados online, propiciando
a participação de colaboradores de todo o país:
- Inteligência Operacional: Novos modelos para a
Gestão Inteligente das Redes de Água (online em
parceria com a Itron)
Quando: Março
Palestrantes: Paulo Silas Gonçalves Jr. e Rafael Viana
- Desenvolvimento e Implementação de Planos de
Segurança da Água
Quando: Junho
Palestrantes: José Miguel Maia e Paulo Faria de Oliveira
- Ciclo Completo do Saneamento (online em parceria
com a Hydrus Capacitação)
Quando: Agosto
Palestrante: Ana Helena Berenhauser
Além desses, oferecemos o programa Vale a Pena Ver
de Novo, no qual os principais cursos de capacitação
online realizados em 2018 foram oferecidos e disponibilizados novamente aos associados.
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3. Ações de Advocacy e Estudos
•

•

Estudo realizado pela consultoria KPMG para a ABCON
atualizou a demanda de investimentos para a universalização dos serviços de saneamento no país. Constatou
que são necessários R$ 700 bilhões (R$ 50 bilhões/ano),
quando considerados não apenas os recursos para a
expansão da rede, mas também os custos para compensar
a depreciação de ativos.

Interlocução MP 868 e PL 3261

A ABCON realizou este ano um intenso trabalho de
interlocução no Congresso Nacional e com a sociedade, a fim de sensibilizar e mobilizar pela aprovação
de um novo marco legal do saneamento. Os esforços
foram articulados em estreito diálogo com os associados e coordenados pela Diretoria Executiva, com apoio
da equipe interna e assessorias. Os responsáveis pelas
áreas institucionais e governamentais das empresas se
uniram em um time sempre presente e dedicado na
defesa de interesses do setor. O trabalho articulado
desses profissionais com o suporte jurídico consistente
conformou a estratégia de ação da ABCON. Um dos
diferenciais foi a sincronia entre o advocacy presencial
e o advocacy digital, que potencializou substantivamente o impacto de nossas ações.
Durante o primeiro semestre, as atenções estiveram
voltadas para a aprovação da Medida Provisória 868.
O relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
sobre a MP 868 foi aprovado na Comissão Mista,
trazendo importantes avanços em relação ao texto
original. Tendo o texto caducado, pela não apreciação
no Plenário da Câmara dos Deputados, um Projeto de
Lei com conteúdo semelhante foi convertido no Projeto
de Lei 3261, proposto pelo senador Tasso Jereissati.
O PL 3261 foi aprovado em três dias no Senado Federal,
sendo alterado com uma emenda que distorceu seu espírito modernizador. Em seguida, o PL 3261 foi encaminhado
para a apreciação da Câmara dos Deputados, que instituiu
uma Comissão Especial para analisar o tema.
A referida comissão aprovou em outubro o relatório do
deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), que consolidou
várias das propostas defendidas pela iniciativa privada
para o avanço do saneamento no país. Em sua apreciação no Plenário da Câmara dos Deputados, o texto
sofreu novos ajustes que o qualificaram, alcançando sua
aprovação na primeira quinzena de dezembro de 2019.
Durante o debate na Câmara dos Deputados , o
Projeto de Lei 3261/2019 foi rejeitado e o texto do
Relator Deputado Geninho Zuliani foi aprovado como
substitutivo ao Projeto de Lei 4162/2019 proposto

KPMG

O Estudo foi referência para o debate sobre o novo
marco legal do saneamento básico e gerou uma série
de matérias na imprensa. O desdobramento dos dados
por estado e Distrito Federal viabilizou uma forte inserção do tema e da ABCON em mídias regionais.

Deputado Geninho Zuliani, deputado
Arnaldo Jardim e Percy Soares Neto, diretor
executivo da ABCON SINDCON

pelo Poder Executivo. A consequencia prática dessa
decisão é que o texto irá ao Senado Federal e se houver
alterações voltará para a apreciação final da Câmara
dos Deputados.
Ao longo desse período, aABCON SINDCON
participou de várias audiências públicas no Congresso
e de painéis em todo o país sobre a necessidade de se
modernizar o marco legal.
Como resultado dessa interlocução, a entidade se
tornou uma referência no debate sobre o saneamento,
estreitando o relacionamento com players importantes
para a expansão da atividade das concessões privadas
no Brasil e abrindo novas frentes de desenvolvimento
para elevar a participação do investimento privado
no setor – cada vez mais fundamental para garantir a
universalização dos serviços.
Entre os diálogos que foram intensificados podemos destacar as tratativas com parlamentares sensíveis à urgência
de se priorizar o saneamento, Governo Federal, Casa Civil,
Ministério da Economia, BNDES, Programa de Parcerias
para Investimento, Secretaria de Governo da Presidência
da República, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, mercado financeiro e entidades
empresariais.

•

Portugal Ribeiro e PEZCO

Elaboração de modelos de contratos visando a distribuição de riscos contratuais, equilíbrio econômico-financeiro e modelos regulatórios para concessões plenas de
saneamento básico, com objetivo de orientar os agentes
públicos sobre as melhores práticas na estruturação de
contratos.

•

Resolução 70 da ARES PCJ - Agência Reguladora
dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Em parceria entre a Pezco e o Comitê Jurídico, foi
produzida uma Nota Técnica sobre a Resolução 70 da
ARES PCJ. O material foi entregue em reunião com o
presidente da ARES PCJ, mostrando os desafios e riscos dos operadores em atender à demanda de informações, conforme apontado na minuta de resolução.

4. Consolidação das Redes de Relacionamento
•

Mercado Financeiro

A articulação com as instituições financeiras que possuem o aporte de recursos ao setor de saneamento em
carteira foi intensificada em 2019.
A aproximação da ABCON SINDCON ocorreu
tanto entre órgãos de fomento tradicionais, como o
BNDES, quanto em instituições que devem ocupar espaço entre os financiadores da expansão do saneamento
a partir da segurança jurídica proporcionada pelo novo
marco legal.
• Tribunal de Contas
Em função da revisão da Resolução 70 da ARES PCJ e
da nota técnica produzida pela ABCON, foram realizadas em agosto reuniões com Nicola Khoury, coordenador de infraestrutura do Tribunal de Contas da União, e
com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, Antonio Roque Citadini.

• Associações do Setor Saneamento
A parceria com o Instituto Trata Brasil se manteve. Duas
iniciativas relevantes no debate sobre o marco legal foram
desenvolvidas em 2019: a exposição sobre os déficits
de saneamento no Túnel do Tempo na Câmara dos
Deputados e o esgotômetro. Ambas as iniciativas foram
extremamente bem sucedidas quanto a impacto sobre os
decisores políticos, não sendo raras as lives de deputados
junto aos dados sobre saneamento em seus respectivos
estados.
• Associações Ambientalistas
e Ministério do Meio Ambiente
O diálogo sobre infraestrutura verde em áreas urbanas com algumas organizações do terceiro setor foi
iniciado. A plataforma de ação conjunta não teve o
desdobramento desejado, mas algumas empresas
estruturaram ações específicas com tais organizações.
Esse movimento deu origem à revisão do módulo
socioambiental do SPRIS.
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5. Metodologia de acompanhamento de Projetos de Lei
O Comitê Jurídico, juntamente com a assessoria jurídica Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri
Advogados e a assessoria parlamentar BMJ Consultores
Associados, desenvolveu uma metodologia de acompanhamento dos projetos de lei. Para cada PL foi atribuída
uma nota entre um e cinco para os critérios: Estágio da
Tramitação, Movimentação mais Recente, Chances de
Avanços e Grau de Impacto nos Negócios. O resultado
obtido é multiplicado pelo tipo de impacto, que varia entre

+4 (impacto muito alto e positivo) e - 4 (impacto muito
alto e negativo). Foram classificados como prioritários
aqueles que obtiveram nota final entre 100 a 200 e -100
a -200.
A nova metodologia é mais ágil e amigável para consulta e adequação de prioridades. Paralelamente, foi
estruturado internamente um sistema de consulta online
às Notas Técnicas produzidas para cada um dos PLs,
facilitando o trabalho de defesa de interesses em Brasília.

•

Página ABCON SINDCON

Em 2019, as páginas no Facebook e Linkedin passaram a ser ABCON SINDCON, unificando as
duas marcas. Com a união, as páginas passaram a tratar também de assuntos políticos, de mercado
e acerca da modernização da lei de saneamento básico. Com a redução de orçamento, o crescimento obtido nas páginas foi orgânico.

6. Ações de Comunicação
•

Imprensa

O Sistema ABCON SINDCON esteve presente nos principais veículos da imprensa que noticiaram e debateram o PL 3261, a MP 868 e o novo marco legal do saneamento, tornando-se dessa
forma a principal voz do segmento na imprensa. Houve inserção da ABCON em:

5x
13x
2x
2x
12x

1x

7x

9x

5x

1x

1x

3x
9x

21x
17x

• Saneamento é Saúde

6.170 seguidores em 2019

254 seguidores em 2019

Uma iniciativa da ABCON, o movimento SANEAMENTO É SAÚDE
foi criado para apoiar a modernização
do saneamento e aos poucos tornou-se fonte e referência a parlamentares,
a outras páginas e a ações digitais em
defesa de mais saneamento para o
Brasil. Está presente no Facebook e
Twitter, integrando e interagindo com
postagens sobre o tema.
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Materiais para ações no Congresso Nacional

•

One Page sobre o relatório do Deputado Geninho Zuliani;

No ano de 2019, foram produzidos inúmeros materiais para apoio às ações no Congresso Nacional de defesa da MP 868/2018 e do PL 3261/2019. Os materiais utilizaram linguagem de fácil
comunicação, com objetivo de viabilizar uma discussão sobre saneamento cada vez mais capilar.

•

One Page com a realidade do saneamento em cada UF;

Da esquerda para
direita: Deputado
Marcelo Van Hattem, José Velloso
Dias Cardoso
(Presidente Executivo da ABIMAQ)
e deputado Alexis
Fonteyne

Saneamento na
Paraíba
Milhares de pessoas sem direitos básicos

Se falta
saneamento...

saúde

5,3 mil

paraibanos com
doenças diarreicas
agudas em 2018

255 mil

educação

pessoas morrerão
sem saneamento
até 2033 em todo
o país

Crianças
paraibanas sem
saneamento
passam

5 anos

na escola.
Com saneamento,
passam cerca de

12,3 mil

pessoas com
Chikungunya,
Dengue e Zica na
Paraíba em 2018

2 em 3

municípios
paraibanos têm
casos de epidemias
associadas ao
saneamento básico

Deputado Evair
Vieira de Melo,
com o material produzido
pela ABCON
SINDCON no dia
11 de dezembro,
quando foi aprovado o texto-base
do Novo Marco
Legal do Saneamento

8 anos

emprego

63%

éa
diferença salarial
entre trabalhadores
com e sem
saneamento na
Paraíba

14,9
milhões

de pessoas
afastadas do
trabalho por
diarreia ou vômito
em todo o país em
um ano

1,1
milhão

de paraibanos
não tem serviço
de esgotamento
sanitário, vivendo
ao lado de valas e
mosquitos

1 milhão

de pessoas não
tem água potável
no estado da
Paraíba

O futuro
da PB está
comprometido
Milhares de empregos deixam de ser
gerados por novos projetos empresariais
que não escolhem o estado em função da
falta de saneamento
Milhares de empregos deixam de ser
gerados no turismo

• One Page sobre as concessões mais citadas nas audiências públicas.

20

21

7. Eventos 2019
•

Jônathas de Castro,
então secretário
nacional de saneamento ambiental
do Ministério do
Desenvolvimento
Regional

Lançamento do Panorama da Participação Privada no Saneamento

A 6ª edição do Panorama foi pensada para subsidiar o debate político em torno do novo marco legal
do saneamento. Nesse sentido, o evento de lançamento foi realizado em Brasília, com a presença dos
deputados Hildo Rocha (MDB-MA), Evair Vieira de Melo (PP-ES), Enrico Misasi (PV-SP) e Ricardo
Barros (PP-PR), membros da Comissão Mista que apreciava a MP 868, e de Jônathas de Castro, então
secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Deputado Evair
Vieira de Melo
(PP-ES)

Deputtado Ricardo Barros (PP-PR)

Deputado Enrico
MIsasi (PV-SP)

Deputado Hildo
Rocha (MDB-MA)
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•

3º Prêmio Sustentabilidade

Os vencedores da 3ª edição do Prêmio Sustentabilidade receberam no dia 22 de agosto, em São Paulo,
das mãos dos dirigentes das entidades, a premiação
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nos valores líquidos de R$ 15 mil, R$ 6 mil e R$ 3 mil,
respectivamente para os primeiros, segundos e terceiros
lugares, além de troféus em reconhecimento e homenagem a todos que concorreram à premiação.

1º lugar na categoria gestão: “Programa de
Controle de Recebimento de Efluentes com
Anuência – PCREA” da SAMAR - Soluções
Ambientais de Araçatuba

1º lugar na categoria técnica: “Sustentabilidade e Eficiência Energética na ETE-Mogi
Mirim” da SESAMM - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim

2º lugar na categoria gestão:
“IGUÁ LAB” da Iguá Saneamento

2º lugar na categoria técnica: “Mais água
com menos energia” da CAEPA – Companhia de Águas e Esgoto de Paraibuna

3º lugar na categoria gestão:
“Manancial Vivo” da
Águas Guariroba

3º lugar na categoria técnica:
“Tijolo Ecológico Composto por Lodo de
ETA” do Grupo Águas do Brasil
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•

Participação nos eventos do setor

O Sistema ABCON SINDCON esteve presente nos
principais eventos que discutiram o futuro do saneamento.
1º lugar na categoria institucional:
“Pantanal Saneada #Dignidade #Direito Universal #Saúde” da concessionária Mirante

Representantes da entidade participaram de reuniões e
encontros estratégicos para levar a formadores de opi-

nião e ao público em geral a importância de o país contar
com um novo marco legal, a fim de ampliar a concorrência no setor e viabilizar os investimentos necessários para
atender a população.

Codese
Painel sobre
o marco legal
reuniu cerca de
100 empresários
na Fecomércio-GO

2º lugar na categoria institucional:
“Os Caça-Vazamentos” da SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba

Fenasan
Mesa redonda
contou com a
participação da
ABCON
SINDCON e entidades representativas do setor
3º lugar na categoria institucional:
“Conectando com Você” da Concessionária
de Saneamento Ambiental Serra
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Painel
FGV/ABCON
Encontro com
o deputado
Geninho Zuliani
marcou o início
de parceria que
promove eventos
periódicos com
especialistas
sobre o setor

91º ENIC
Presença no
painel sobre o
marco legal do
saneamento
(maio)

FIEMG

FIESP
Em agosto, debate sobre o marco
legal.

Em julho, debate
sobre os benefícios econômicos
e sociais da
expansão do
saneamento

World Toilet
Summit

Webinar Remunicipalização do Saneamento
ABCON SINDCON comentou e agregou informações durante debate que marcou o lançamento
do estudo da GO Associados.
Audiência pública OAB/DF
Apresentação sobre a oportunidade de universalização dos serviços de saneamento com o novo
marco legal (agosto)
FIERGS
Apresentação sobre as possibilidades das PPPs e outros modelos (outubro)

Debate com entidades do setor
sobre o PL 3261
(novembro)
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Governança

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aegea
Saneamento e
Participações

ABCON

CONSELHO DIRETOR
Alexandre
Ferreira
Lopes
Enops
Engenharia

vice
presidente

Daniela
Mattos
Sandoval
Coli
BRK Ambiental
Participações

vice
presidente

Carlos
Henrique da
Cruz Lima

presidente

Rogério
de
Paula
Tavares

SAAB Saneamento
Ambiental Águas
do Brasil

Gustavo
Fernandes
Guimarães

Paulo
Eduardo
Raposo

Paulo
Roberto de
Oliveira

Rogério
de Paula
Tavares

Iguá
Saneamento

Perenge
Engenharia e
Concessões
Participações

GS Inima
Brasil

Aegea
Saneamento e
Participações

vice
presidente

vice
presidente

vice
presidente

vice
presidente

suplente

Santiago
Crespo

Solví
Saneamento

Veolia
Serviços
Ambientais

titular

suplente

titular

suplente

titular

Reinaldo
Estevão de
Macedo

João
Augusto
Barros
Canusio

Lucas
Quintas
Radel

Osvaldo
Rodrigues
Souza

Alexandre
Anaia
Pereira

titular

Pedro
Henrique
Teixeira
Fiorelli

Carlos José Alexandre
Botelho
Ferreira
Berenhauser Lopes

titular

suplente

titular

Paulo
Roberto de
Oliveira

Roberto de
Oliveira
Muniz

Gustavo
Fernandes
Guimarães

Julio
Jacob
Junior

Paulo
Eduardo
Raposo

suplente

Claudio
Bechara
Abduche

suplente

Perenge
Engenharia e
Concessões
Participações

suplente

Carlos
Henrique
da Cruz
Lima
Sueli
Aparecida
de Oliveira

Daniela
Mattos
Sandoval
Coli

suplente

titular

titular

suplente

titular

Iguá
Saneamento

GS Inima
Brasil

SAAB Saneamento
Ambiental
Águas do Brasil

CONSELHO FISCAL
Latam Water
Participações

titular

Enops
Engenharia

BRK
Ambiental
Participações

suplente

Paula Regina
Fujisawa
Raposo
Valente

Terracom
Concessões e
Participações

Suez
Brasil

titular

suplente

Federico
Jorge
Lagreca

Alessandro
José Conte
Hidalgo

titular

suplente

Fernando
Evanyr
Borges da
Fonseca

Flávio David
Assad
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CONSELHO DIRETOR

SINDCON

DIRETORIA
Diretor
Presidente
Alexandre
Ferreira
Lopes
Sanessol Saneamento
de Mirassol

Presidente

Diretor de
Tecnologia e
Qualidade

Diretor de
Relações
Trabalhistas

André
Lermontov

Carlos
Henrique da
Cruz Lima

Águas do
Paraíba

Águas de Niterói

Diretor de
Relações
Institucionais
Carlos
Henrique
Paganetto
Roma Junior
Prolagos S/A Concessionária de
Serviços Públicos
de Água e Esgoto

CONSELHO FISCAL
Conselheiro

Elisa
Ribeiro
da Silva
Novaes
Coelho
Sanama
Saneamento
Alto Maceió

Conselheiro

Diretor de
Gestão e
Finanças
Giuliano
Vito
Dragone
CAEPACompanhia de
Água e Esgoto
de Paraibuna

Ronaldo
Oller Tossi
Águas de
Votorantim

Marcio
Salles
Gomes

Heraldo
José de
Lima

Águas do
Imperador

AmbientServiços
Ambientais de
Ribeirão Preto

Conselheiro

Conselheiro

Ana Paula
Fernandes
Abrahão

Nelson
Ricardo
da Silva
Carvalho

Carlos
Roberto
Ferreira

Águas de
Nova Friburgo

Sesamm
Serviços de
Saneamento de
Mogi Mirim

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Eduardo
Henrique
Telles
Caldeira

Pedro
Henrique
Teixeira
Fiorelli

Felipe
Bueno
Marcondes
Ferraz

BRK
Ambiental
Jaguaribe

Nascentes
do Xingu
Participações e
Administração

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Eduardo
Bortholosi
Cerquetani

Osvaldo
Rodrigues
Souza

Fernando
Humphreys

Guillermo
Deluca

Empresa de
Saneamento de
Palestina ESAP

Solví
Saneamento

Águas do
Mirante

Águas
Guariroba

Conselheiro

Eduardo
Berrettini
Conselheiro

Conselheiro

Samar
Soluções
Ambientais de
Araçatuba

Conselheiro

CSJ Companhia de
Saneamento de
Jundiaí

Spat
Saneamento

32

33

2020:
Cenários, Desafios
e Compromissos
Independente de termos uma nova
legislação vigente, o cenário é de ampliação de mercado para a iniciativa
privada no saneamento em 2020.
Essa demanda será fundamentada na
crescente percepção de que é preciso contar com a gestão e o aporte de
recursos capitaneados pelos operadores privados no esforço inadiável
do país em busca da universalização
dos serviços de água e esgoto.
Essa posição de protagonismo
no setor exigirá que a ABCON
SINDCON se engaje em diversas
fronteiras de desenvolvimento, das
quais podemos destacar: a busca por

inovação e eficiência operacional;
a qualificação de mão-de-obra; e o
relacionamento com a comunidade, entendendo suas demandas e
estabelecendo formas mais assertivas
de colaboração para o bem-estar das
populações atendidas.
A ABCON SINDCON tem o
compromisso de difundir a imagem
transformadora e colaborativa das
concessionárias privadas, enaltecendo as iniciativas que mereçam
destaque por sua dimensão social e
replicando em eventos e na imprensa essas ações de impacto.

Membros dos
comitês internos
Comitê de Recursos Humanos

Comitê Financeiro

Coordenação: Elizabeth M.S. Mattoso Maia
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)

Coordenação: Carlos Henrique da Cruz Lima
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)

Andrea Terra Debortoli
(Aegea Saneamento e Participações)

Jacy do Prado Barbosa (Aegea Saneamento e Participações)

Antonio Teixeira (Aegea Saneamento e Participações)

Sergio Garrido de Barros (BRK Ambiental Participações)

Ricardo Malvestite
(Aegea Saneamento e Participações)

Eduardo Bortholosi Cerquetani (Enops Engenharia)

Talita Fernanda Borges de Souza
(Aegea Saneamento e Participações)

Emerson Ferreira (BRK Ambiental Participações)

Fernando Schlieper (GS Inima Brasil)
Izabel Martelleto (Saneamento Ambiental Águas do Brasil)

Marcos Oliveira (Aegea Saneamento e Participações)

Marcelo Augusto Raposo da Mota
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)

Benedito Franco (BRK Ambiental Participações)

Célia Francini (Solví Saneamento)

Mariana Simões Lordelo
(BRK Ambiental Participações)

Junio Fuentes (Suez Brasil)

Eder Camilo da Silva (GS Inima Brasil)
Jairo Pereira da Silva (GS Inima Brasil)

Sueli Aparecida de Oliveira (Veolia Serviços Ambientais)
Italo Joffily Pereira da Costa Neto
(Y Soluções Integradas de Saneamento)

Luciana Ap. da Costa Melo (GS Inima Brasil)
Marlei Octacílio da Silva (GS Inima Brasil)

Comitê Jurídico

Thaísa Vilela (GS Inima Brasil)

Coordenação: Julia Grieco Paes Leme

Adailsa Vilhalba
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)

(BRK Ambiental Participações)

Alessandra Ferrari
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)
Luiz Antonio de Brito Bertazzo
(São Gabriel Saneamento)
Cristhiani Chitero (Suez Brasil)
Marcilene Fogaça
(CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí)
Érica Silvino (Iguá Saneamento)

Andrea Costa de Vasconcelos
(Aegea Saneamento e Participações)
Gabriel Moreira Cavalcanti Rossito Ramos
(BRK Ambiental Participações)
Juliana Chequi (BRK Ambiental Participações)
Vanessa Tafla (GS Inima Brasil)
Glaucus Pimenta de Souza
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)
Helaine Cristina Amaro Pereira
(Saneamento Ambiental Águas do Brasil)
Rodrigo Daflon (Saneamento Ambiental Águas do Brasil)
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Associados

Águas de São Francisco do Sul

BRK Ambiental Mauá

Prólagos

Águas de São José do Rio Claro

BRK Ambiental Participações

Águas de São Sebastião da Grama

BRK Ambiental Porto Ferreira

Saab - Saneamento Ambiental
Águas do Brasil

Águas de Sinop

BRK Ambiental Reg. Metr. do
Recife Goiana

Águas de Sorriso
Águas de Timon Saneamento
Aegea Saneamento e Participações

Águas de Jangada

Águas de União do Sul
Águas de Vera

Águas Alta Floresta

Águas de Jauru Abastecimento e
Distribuição

Águas Andradina

Águas de Juturnaíba

Águas de Votorantim

Águas Canarana

Águas de Manaus

Águas do Imperador

Águas Castilho

Águas de Mandaguahy

Águas do Mirante

Águas Colider

Águas de Marcelândia

Águas do Paraíba

Águas Comodoro

Águas de Matão

Águas Guariroba

Águas Cuiabá

Águas de Matupá

Águas Piquete

Águas das Agulhas Negras

Águas de Niterói

Águas Pontes e Lacerda

Águas de Araçoiaba

Águas de Nortelândia

Águas de Ariquemes Saneamento

Águas de Nova Friburgo

Ambient Servisos Ambientais de
Ribeirão Preto

Águas de Barra dos Garças

Águas de Novo Progresso

Araucária Saneamento

Águas de Bombinhas Saneamento

Águas de Pará de Minas

Atibaia Saneamento

Águas de Buritis

Águas de Paranatinga

Aviva Ambiental

Águas de Camboriu Saneamento

Águas de Paraty

Águas de Campo Verde

Águas de Pedra Preta

BRK Ambiental Araguaia
Saneamento

Águas de Carlinda

Águas de Peixoto de Azevedo

Águas de Casa Branca

Águas de Penha Saneamento

Águas de Cláudia

Águas de Pimenta Bueno
Saneamento

Agreste Saneamento

Águas de Confresa
Águas de Diamantino
Águas de Estiva Gerbi
Águas de Guarantã

Águas de Poconé
Águas de Porto Esperidião
Águas de Primavera

Águas de Vila Velha Ambiental

BRK Ambiental Rio Claro
BRK Ambiental Rio das Ostras
BRK Ambiental Santa Gertrudes
BRK Ambiental Sumaré

Samar Soluções Ambientais de
Araçatuba
Sanama Saneamento Alta Maceió
Sandrini & Botega
Saneamento de Mirassol - Sanessol
Saneaqua Mairinque

BRK Ambiental Uruguaiana

Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins

CAEPA - Companhia de Águas e
Esgoto de Paraibuna

SANEJ Saneamento de Jaú

COMASA - Companhia de Águas
de Santa Rita
Concessionária de Saneamento
Serra Ambiental
Consórcio Cembra Gerconsult
CSJ - Companhia de Saneamento
de Jundiaí

Sanevap - Saneamento do Vale do
Paraíba
São Gabriel Saneamento
SESAMM Serviços de Saneamento
de Mogi Mirim
Solvi Saneamento
Spat Saneamento

Enops Engenharia

Suez Brasil

ESAP - Empresa de Saneamento
de Palestina

Tera Ambiental

Gaivota Saneamento

Terracom Concessões e
Participações

Gravatal Saneamento

Tubarão Saneamento

GS Inima Brasil

Veolia Serviços Ambientais

BRK Ambiental Caçador

GSS - Gestão de Sistemas
de Saneamento

Ý Soluções Integradas
de Saneamento

BRK Ambiental Cachoeiro do
Itapemirim

Guaratinguetá Saneamento

Zona Oeste Mais Saneamento

BRK Ambiental Blumenau

BRK Ambiental Capivari
BRK Ambiental de Macaé
BRK Ambiental Goiás
BRK Ambiental Jaguaribe

Águas de Holambra Saneamento

Águas de Rolim de
Moura Saneamento

Águas de Jaguaruna

Águas de Santa Carmen

BRK Ambiental Manso

Águas de Jahu

Águas de São Francisco

BRK Ambiental Maranhão

BRK Ambiental Limeira

Iguá Saneamento
Itapoá Saneamento
Jaguaruna Saneamento
Latam Water Participações
Mauá Água
Paranaguá Saneamento
Perenge Engenharia e Concessões

www.abconsindcon.com.br

