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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

30 de janeiro de 2018 SANEAMENTO   

 

Para ler os artigos de seu interesse basta clicar sobre os títulos do índice  

Negócios 

 

Copasa estuda financiamento de R$ 595 

milhões 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 

enviou aos acionistas a proposta para contratação de 

operação de crédito no valor de R$ 595 milhões no 

âmbito do Programa Avançar Cidades – Saneamento, 

do Ministério das Cidades, com objetivo de financiar a 

ampliação das redes de água e esgoto em municípios 

atendidos. (Pág. 2). 

 

Suez  pretende ampliar as atividades no Brasil  

Em entrevista ao jornal Valor Econômico no último dia 

25/01/2018, o diretor de estratégia e relações 

institucionais para a América Latina da Suez, Christophe 

Warnier, apontou que a companhia de origem francesa 

pretende aumentar os seus negócios no mercado 

brasileiro nos próximos anos. A Suez já operou 

concessões  públicas de saneamento em Manaus (AM) 

e Limeira (SP) no passado, mas atualmente está focada 

no mercado privado. (Pág. 2). 

 

Benedito Braga discute Fórum Mundial da Água  

No último dia 30/01/2018, Benedito Braga, presidente 

do Conselho Mundial da Água e secretário de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo, concedeu uma entrevista ao jornal Valor 

Econômico, na qual debateu o Fórum Mundial da Água, 

que ocorrerá em Brasília no mês de março, bem como 

diversos temas relacionados à gestão dos recursos 

hídricos. (Pág. 2). 

Regulação 

 

Diretoria da Agência Nacional das Águas toma 

posse 

No último dia 25/01/2018, o ministro do Meio 

Ambiente, José Sarney Filho (PV/MA), deu posse a três 

novos diretores da Agência Nacional das Águas: 

Christianne Dias Ferreira, diretora presdiente; Marcelo 

Cruz, diretor de Planejamento de Recursos Hídricos; e 

Oscar de Moraes Cordeiro Netto. Os três ocuparão os 

cargos até janeiro de 2022. (Pág. 4). 

 

Taxa de lixo em São Caetano do Sul (SP) tem 

alteração na estrutura de cobrança 

Após o estudo apresentado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe), que embasou a 

metodologia para o cálculo da taxa de coleta de 

resíduos, a cobrança da taxa de lixo foi reduzida para 

dois terços dos 90 mil imóveis do município, enquanto 

30 mil imóveis tiveram aumentos, que variam de 23% a 

272%. (Pág. 5). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 6) 

Links de interesse (Pág. 7) 

Parcerias e Concessões (Pág. 8) 
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 NEGÓCIOS 

COPASA ESTUDA FINANCIAMENTO DE R$ 595 MILHÕES 

 

 A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) enviou aos acionistas a proposta para 

contratação de operação de crédito no valor de R$ 595 milhões no âmbito do Programa Avançar 

Cidades – Saneamento, do Ministério das Cidades. 

 A proposta estima uma taxa de juros de 6% ao ano, taxa de administração de 2% sobre o saldo 

devedor e risco de crédito que varia, de 0,2% a 0,8%, dependendo de avaliação da operação pela 

Caixa Econômica Federal. 

 A operação terá prazo de amortização de 20 anos e pagamentos mensais, após um prazo de carência 

de 48 meses. As garantias incluem vinculação de receitas e uma conta-garantia. 

 Segundo a direção da companhia, o financiamento será utilizado em investimentos em implantação 

e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em diversos 

municípios. 

 Os acionistas da Copasa devem aprovar a operação de crédito em Assembléia Geral Extraordinária no 

próximo dia 05/02/2018. 

 

 

SUEZ PRETENDE AMPLIAR AS ATIVIDADES NO BRASIL  

 

 Em entrevista ao jornal Valor Econômico no último dia 25/01/2018, o diretor de estratégia e relações 

institucionais para a América Latina da Suez, Christophe Warnier, apontou que a companhia de origem 

francesa pretende aumentar os seus negócios no mercado brasileiro nos próximos anos. 

 Atualmente a companhia atua no segmento de água industrial, operando unidades de tratamento de 

água em companhias como a Petrobras, e em contratos de gerenciamento de pressão, 

monitoramento inteligente, detecção e reparo de vazamentos junto a empresas públicas ou de 

economia mista que operam concessões de água e esgoto. 

 Dentre os chamados contratos de performance, nos quais a Suez é remunerada com base no volume 

de água que as concessionárias economizam, Christophe destaca o contrato firmado com a Sabesp 

em 2013, para a redução de perdas de água no bairro do Jardim São Luiz, na cidade de São Paulo. 

 Christophe Warnier apontou como atividades tradicionais da Suez a atuação em construção e 

operação de infraestrutura para a gestão completa do ciclo da água. A Suez já operou concessões  

públicas de saneamento em Manaus (AM) e Limeira (SP) no passado, mas atualmente não tem a 

operação de nenhum município no Brasil. 

 

BENEDITO BRAGA DISCUTE FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 

 

 No último dia 30/01/2018, Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água e secretário de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, concedeu uma entrevista ao jornal Valor 

Econômico, na qual debateu o Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília no mês de março, 

bem como diversos temas relacionados à gestão dos recursos hídricos. 

 Benedito Braga apontou que as iniciativas para a atualização do marco regulatório do setor de 

saneamento básico por parte do governo federal devem aumentar a participação de companhias 
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privadas, que hoje atendem apenas 6% da população. Sem defender prestadores públicos ou 

privados, afirmou que existem bons exemplos dentre empresas estaduais, municipais e privadas, e 

que o modelo mais eficiente para cada caso deve ser priorizado. 

 Braga mencionou ainda as parcerias público-privadas, como o Sistema Produtor São Lourenço, da 

Sabesp, que entrará em operação e deve reduzir significativamente o risco hídrico na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

 Na entrevista, foi discutida a resolução da Organização das Nações Unidas de 2010, que considera a 

água um direito humano. Braga apontou o debate em torno do exercício desse direito, se como um 

direito fundamental ou como um direito econômico e social, uma vez que o fornecimento de água 

potável incorre em custos significativos. 
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 REGULAÇÃO 

DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS TOMA POSSE 

 

 No último dia 25/01/2018, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho (PV/MA), deu posse a três 

novos diretores da Agência Nacional das Águas: Christianne Dias Ferreira, diretora presdiente; Marcelo 

Cruz, diretor de Planejamento de Recursos Hídrico; e Oscar de Moraes Cordeiro Netto. Os três 

ocuparão os cargos até janeiro de 2022. 

 Christianne Dias Ferreira exercia o cargo de subchefe-adjunta de Infraestrutura da Subchefia para 

Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República desde maio de 2016. A nova diretora-

presidente da ANA também atua como professora de Direito Privado e professora assistente do 

Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) desde 2010. 

 Christianne graduou-se em Direito em 2002 na Universidade Católica de Brasília (UCB) e é mestre em 

Direito e Políticas Públicas pelo UniCEUB. Ela possui ainda especialização em Processo Civil pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e atualmente cursa doutorado em Direito e Políticas 

Públicas. 

 Marcelo Cruz atuou como secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O 

economista, que integra o quadro do Banco do Brasil, também já exerceu os seguintes cargos: 

subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério de Minas e Energia; 

coordenador-geral de Planejamento de Serviços Postais do Ministério das Comunicações; 

subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; e diretor de Recursos Logísticos da Casa Civil da Presidência da República.  

 Oscar de Moraes Cordeiro Netto é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 

Universidade de Brasília (UnB) desde 1996. Ela já foi diretor da ANA entre 2004 e 2008 e atualmente 

é um dos membros da Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2017. Antes disso, entre 2002 e 2003 

exerceu o cargo de presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) e atuou como 

membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). No colegiado, atuou como presidente 

da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos (CTPNRH) de 2002 a 2004 e foi membro 

do Comitê Técnico da Parceria Global pela Água (GWP na sigla em inglês). 

  

TAXA DE LIXO EM SÃO CAETANO DO SUL (SP) TEM  

ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DE COBRANÇA 

 

 De acordo com o Metro Jornal ABC, um estudo apresentado pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe) embasou a metodologia para o cálculo da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação 

Final de Resíduos Sólidos no município de São Caetano do Sul (SP). O estudo utilizou uma amostra 

aleatória de 300 domicílios, que tiveram os resíduos sólidos pesados, para embasar a estimativa dos 

resíduos produzidos em cada domicílio do município. 

 O estudo foi contratado pelo município para possibilitar a cobrança da tarifa de lixo junto com a tarifa 

de água e esgoto, uma vez que a autarquia municipal Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento 

Ambiental) passa a ser responsável, além do saneamento básico, pela gestão dos resíduos. 

 Após o estudo, a cobrança da taxa de lixo foi reduzida para dois terços dos 90 mil imóveis do 

município, enquanto 30 mil imóveis tiveram aumentos na taxa, que variam de 23% a 272%, conforme 

Quadro 1. 



 

5 
 

 REGULAÇÃO 

Quadro 1 – Imóveis com aumento na taxa de lixo 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

Próximos Eventos 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

 

LINKS DE INTERESSE 

 “Proposta da Administração sobre as matérias da AGE“, Copasa, 20/01/2018 - 

http://www.copasa.com.br/ri/  

 “Copasa pretende captar R$ 595,5 milhões”, Diário do comércio, 23/01/2018 - 

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=Copasa%20pretende%20captar%20R$%20595,5%20milhõe

s&id=189835 

 “Suez planeja ampliar atuação no Brasil”, Valor Econômico, 25/01/2018 - 

http://www.valor.com.br/empresas/5280655/suez-planeja-ampliar-atuacao-no-brasil 

 “Taxa do lixo em São Caetano tem alta de até 272%”, Metro, 24/01/2018 - 

https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/01/24/taxa-lixo-em-sao-caetano-tem-alta-de-ate-272.html 

 “Criada em 1974, taxa do lixo vai custar até R$ 16 por mês para 72% dos contribuintes”, Midiamax, 24/01/2018 

- http://www.midiamax.com.br/politica/cobrada-1974-taxa-lixo-custa-r-16-mes-72-contribuintes-365431 

 “Governo quer que o setor privado atue mais no saneamento”, Valor Econômico, 30/01/2018 - 

http://www.valor.com.br/brasil/5290751/governo-quer-que-setor-privado-atue-mais-no-saneamento 

 “Ministro Sarney Filho dá posse aos novos diretores da Agência Nacional de Águas”, Agência Nacional das 

Águas, 25/01/2018 - http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ministro-sarney-filho-da-posse-aos-

novos-diretores-da-ana 

 “Certeza líquida”, Benebito Braga e Jerson Kelman, Folha de São Paulo - 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/01/1954285-certeza-liquida.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.copasa.com.br/ri/
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=Copasa%20pretende%20captar%20R$%20595,5%20milhões&id=189835
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=Copasa%20pretende%20captar%20R$%20595,5%20milhões&id=189835
http://www.valor.com.br/empresas/5280655/suez-planeja-ampliar-atuacao-no-brasil
https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/01/24/taxa-lixo-em-sao-caetano-tem-alta-de-ate-272.html
http://www.midiamax.com.br/politica/cobrada-1974-taxa-lixo-custa-r-16-mes-72-contribuintes-365431
http://www.valor.com.br/brasil/5290751/governo-quer-que-setor-privado-atue-mais-no-saneamento
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ministro-sarney-filho-da-posse-aos-novos-diretores-da-ana
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/ministro-sarney-filho-da-posse-aos-novos-diretores-da-ana
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/01/1954285-certeza-liquida.shtml


 

8 
 

 PARCERIAS E CONCESSÕES 

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO 

Modalidade UF Município Objeto Status Acompanhamento 

Concessão 
Comum 

SP Ubatuba Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

SP Mirandópolis Água e esgoto 4. Suspenso Fevereiro/2017 - Suspenso 

Concessão 
Comum 

RS Erechim Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2018 – Suspenso em 12/01/2018 

Concessão 
Comum 

PR Palmeira Saneamento e 
Res. sólidos 

4. Suspenso Fevereiro/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

PA Marabá Água e esgoto 4. Suspenso Janeiro/2014 - Audiência Pública suspensa 

Concessão 
Comum 

SP Marília Água e esgoto 4. Suspenso Novembro/2016 – Processo suspenso pelo 
Tribunal e Justiça do Estado. 

Concessão 
Comum 

SC Caçador Água e esgoto 3. Licitação Agosto/2016 – Três empresas entregaram 
propostas e foram homologadas. 

Concessão 
Comum 

MG Montes 
Claros 

Água e esgoto 4. Suspenso Dezembro/2015 - Licitação suspensa pelo 
TCEMG (ausência de planejamento básico) 

Concessão 
Comum 

ES São Mateus Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Licitação suspensa pela 
justiça, em fase de defesa. 

Concessão 
Comum 

SP Artur 
Nogueira 

Água e esgoto 4. Suspenso Junho/2016 – Suspenso 

Concessão 
Comum 

SC Bombinhas Água e esgoto 4. Suspenso Março/2016 – Suspenso 

Concessão MG Ubá Água e esgoto 3. Licitação Julho/2016 – Propostas entregues. 
Licitação suspensa sem habilitação dos 

licitantes. 

Concessão SP Serrana Água e Esgoto 3. Licitação Setembro/2016 – Republicação do edital 
após suspensão pelo TCE. Novo prazo para 

apresentar propostas: 07/11/2016 

Concessão 
Comum 

MT Porto Alegre 
do Norte 

Água e esgoto 3. Licitação Setembro/2015 - Determinado prazo para 
submissão de propostas 

Concessão 
Comum 

SP Conchal Água e esgoto 3. Licitação Março/2016 – Audiência pública realizada  

PPP BA Feira de 
Santana 

Água 2. Projeto Janeiro/2016 - Governador já anunciou que 
pretende fazer uma PPP para 

abastecimento de água na cidade 

Concessão 
Comum 

ES Lagarto Água e esgoto 2. Projeto Dezembro/2015 - Câmara aprovou o PL 
para concessão do Saneamento 

Concessão 
Comum 

BA Itabuna Água e esgoto 2. Projeto Junho/2016 – Prefeito apresentou o 
projeto na cidade 

PPP GO Goiás Esgoto 2. Projeto Fevereiro/2014 - Saneago anuncia PMI 
para projeto de esgoto em 10 municípios 

do Entorno do Distrito Federal 

Concessão 
Comum 

SP Mogi Mirim Água e Esgoto 2. Projeto Março/2016 – Audiência pública realizada 

Concessão 
Comum 

SC Corupá Água e esgoto 2. Projeto Fevereiro/2016 - Audiência pública 
realizada 

A definir SP Guarujá Água e esgoto 1. Estudos Junho/2017 – PMI publicado pela 
prefeitura 
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PPP ES Cariacica e 
Viana 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

PPP ES Guarapari e 
Fundão 

Esgoto 1. Estudos Março/2017 – EBP realizou estudos para 
PPP nas cidades do ES 

A definir SC Itaiópolis Água e esgoto 1. Estudos Setembro/2017 – Aviso de PMI para 
estudos de concessão de serviços de água 
e esgoto. Propostas devem ser entregues 

até 27/10/2016. 

PPP MG Caxambu Água e esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI 

PPP RJ Mangaratiba Esgoto 1. Estudos Julho/2016 – Prazo para PMI adiado para 
20/07/2016 

PPP RO Porto Velho Esgoto 1. Estudos Maio/2016 - Aviso de PMI; Prazo para 
inscrição: 30/05 

PPP PA Canaã de 
Carajás 

Água e esgoto 1. Estudos Junho/2015 - Edital de Procedimento de 
Manifestação de Interesse 

Concessão 
ou PPP 

RJ Rio de 
Janeiro 

Esgoto 1. Estudos Julho/2016 - Estruturadora Brasileira de 
projetos está avaliando dois projetos, 

incluindo 16 municípios na Baixada 
Fluminense e 6 municípios no Leste 

Fluminense 

Concessão 
Comum 

SC Navegantes Água e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2015 – Prefeitura anuncia que 
realizará concessão de água e esgoto 

Concessão 
ou PPP 

RJ Natividade Esgoto 1. Estudos Agosto/2016 – Prefeitura anuncia PMI para 
estudo de viabilidade da concessão ou PPP 

para esgotamento sanitário. 

Concessão SP Iracemápolis Água e Esgoto 1. Estudos Junho/2016 – Prefeitura anunciou estudos 
para concessão dos serviços de água e 

esgoto. 
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 RELATÓRIO EXECUTIVO SANEAMENTO DA GO ASSOCIADOS 

A GO Associados adota as melhores práticas e conceitos provenientes de diferentes áreas do conhecimento para 

propor soluções e parcerias para instituições público e privadas, mediante abordagem multidisciplinar. 

 

Com periodicidade semanal, o Relatório Executivo traz notícias exclusivas e relevantes do setor, além dos 

principais indicadores e uma agenda bianual com os eventos mais importantes. 

 

EXPERIÊNCIA E EXCELÊNCIA NA ÁREA DE SANEAMENTO 

Conselho Editorial 

 

 

 

 

Pedro Scazufca 

Ex-assessor da Presidência da Sabesp 

Economista 

Gesner Oliveira 

Ex-presidente da Sabesp 

Economista 

 

Fernando Marcato 

Ex-Secretário Executivo de Novos 

Negócios da Sabesp. Advogado 

Carlos Alberto Rosito 

Vice-presidente da ABES 

Engenheiro Civil 

Álvaro José da Costa 

Ex-presidente da Casal 

Engenheiro Civil 

Marcio Saba Abud 

Ex-diretor da Sabesp 

Economista 

Artur Ferreira 

Associado especializado em Saneamento 

Administrador de Empresas 

Mauro Arbex 

Editor do Relatório Executivo 

Jornalista e Sócio da Letras & 

Fatos  

Editores 


