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SANEAMENTO   

 

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

Negócios 

 

Hildo Rocha preside comissão que avalia MP 

do saneamento 

No último dia 30/10/2018 a comissão mista que 

analisa a Medida Provisória 844/2018, publicada em 

julho deste ano com objetivo de atualizar o marco 

legal do setor de saneamento básico, elegeu seu 

presidente, deputado Hildo Rocha (MDB/MA). O 

senador Valdir Raupp (MDB/RO) será o relator. (Pág. 

2). 

 

Saneamento nas eleições 

Após o segundo turno das eleições, foram definidos os 

líderes do Poder Executivo nos âmbitos estadual e 

federal. Apesar de o saneamento básico ser atribuição 

municipal, as demais esferas do governo influenciam 

diretamente o setor, seja por meio da atuação das 

companhias estaduais de saneamento, que servem a 

maior parte da população do país, ou por questões 

tributárias e do marco legal do setor, no âmbito federal. 

Dentre os oito estados que contrataram estudos juntos 

ao BNDES no âmbito do PPI, quatro (Alagoas, Amapá, 

Ceará e Pernambuco) viram seus governadores 

reeleitos, enquanto nos demais quatro estados (Acre, 

Pará, Rio de Janeiro e Rondônia) haverá troca de 

governo. Outros quatro estados (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul) possuem projetos 

de parcerias em andamento e terão troca de 

governador. (Pág. 2). 

 

Fundo americano adquire participação 

relevante na Sabesp  

No último dia 19/10/2018 a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) publicou 

comunicado ao mercado informando que o fundo 

americano Lazard Asset Management adquiriu 

participação relevante na composição acionária da 

empresa, chegando a 4,86% das ações ordinárias da 

Sabesp. (Pág. 4). 

 

Sanepar recebe prêmio de transparência 

No último dia 19/10/2018, a Sanepar publicou 

comunicado ao mercado informando o recebimento 

pela quinta vez do Troféu Transparência, concedido 

pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 

Administração e Contabilidade (Anefac). A empresa 

recebeu ainda o Destaque de Melhor Demonstração 

Contábil de 2017, na categoria de companhias com 

receita líquida até R$ 5 bilhões. (Pág. 4). 

 

Brasil perde R$ 3 bilhões por ano por falta de 

reciclagem  

Cálculos produzidos pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe) apontam que o Brasil enviou para lixões 45 

milhões de toneladas de material reciclável. Este 

material poderia gerar receita de R$ 3 bilhões por ano 

para a economia. (Pág. 4). 

 

Engeform vence licitações de R$ 110 milhões 

com Sabesp 

A construtora Engeform se sagrou vencedora em três 

processos licitatórios realizados pela empresa estadual 

Sabesp para realização de obras de ampliação e 

manutenção das redes de água e esgoto operadas pela 

empresa. Os contratos têm valor somado de R$ 110 

milhões. (Pág. 6). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 7) 

Links de interesse (Pág. 8))  
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 NEGÓCIOS 

HILDO ROCHA PRESIDE COMISSÃO QUE AVALIA MP DO SANEAMENTO 

 

• No último dia 30/10/2018 a comissão mista que analisa a Medida Provisória 844/2018, publicada em 

julho deste ano com objetivo de atualizar o marco legal do setor de saneamento básico, elegeu seu 

presidente, deputado Hildo Rocha (MDB/MA). O senador Valdir Raupp (MDB/RO) será o relator da 

medida. 

• Hildo Rocha já se encontrou em agosto deste ano com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, para 

discutir a medida. Após o encontro, o deputado se posicionou favoravelmente à aprovação da 

medida, que entende ser fundamental para o desenvolvimento do setor. 

• A Medida Provisória deve ser votada antes do próximo dia 11/11, quando perde sua validade. No 

próximo dia 07/11/2018 a Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoverá debates acerca do 

investimento em saneamento básico, incluindo a Medida Provisória 844. 

Quadro 1 – Comissão Mista da Medida Provisória 844/2018 

 
 

SANEAMENTO NAS ELEIÇÕES 

 

• Após o segundo turno das eleições, foram definidos os líderes do Poder Executivo nos âmbitos 

estadual e federal. Apesar de o saneamento básico ser atribuição municipal, as demais esferas do 

governo influenciam diretamente o setor, seja por meio da atuação das companhias estaduais de 

saneamento, que servem a maior parte da população do país, ou por questões tributárias e do marco 

legal do setor, no âmbito federal. 

• A GO Associados mapeou iniciativas de 12 concessionárias estaduais para possíveis parcerias com o 

setor privado. Dentro dessas iniciativas, há quatro casos organizados pelas próprias empresas 

estaduais (Corsan – RS, Sanepar – PR, Copasa – MG e Cesan – ES) e oito casos de iniciativas que 

contam com o apoio do governo federal, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento (PPI). 

• No âmbito do PPI, oito Estados assinaram acordos com o BNDES para que o banco federal estudasse 

modelagens para a entrada de capital privado na atuação de suas companhias estaduais, seja com a 

venda de participação dos governos nas empresas ou por meio de parcerias público-privadas. 
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• Dentre os oito estados que contrataram estudos juntos ao BNDES no âmbito do PPI, quatro (Alagoas, 

Amapá, Ceará e Pernambuco) viram seus governadores reeleitos, enquanto nos demais quatro 

estados (Acre, Pará, Rio de Janeiro e Rondônia) haverá troca de governo. 

 Quadro 2 – Estados com estudos contratados no PPMI 
Estado  Prestador  População Governador atual Futuro governador Situação 

AC DEPASA 816.687 Tião Viana (PT) Gladson Cameli (PP) Troca de coligação 

AL CASAL 2.661.804 Renan Filho (MDB) Renan Filho (MDB) Reeleito 

AP CAESA 782.295 Waldez Góes (PDT) Waldez Góes (PDT)  Reeleito 

CE CAGECE 7.625.968 Camilo Santana (PT) Camilo Santana (PT) Reeleito 

PA COSANPA 5.143.926 Simão Jatene (PSDB) Helder Barbalho (MDB) Troca de coligação 

PE COMPESA 9.087.466 Paulo Câmara (PSB) Paulo Câmara (PSB) Reeleito 

RJ CEDAE 13.579.619 Luiz Fernando Pezão (MDB) Wilson Witzel (PSC) Troca de coligação 

RO CAERD1 1.443.191 Daniel Pereira (PSB) Coronel Marcos Rocha (PSL) Troca de coligação 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

• Todos os quatro estados com inciativas próprias terão novos governadores em 2019. Destes quatro 

projetos, Cesan e Corsan estão mais avançados, com editais publicados, enquanto Copasa e Sanepar 

estão em fase de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). 

Quadro 3 – Estados com estudos contratados no PPMI 
Estado  Prestador  População Governador atual Futuro governador Situação 

ES Cesan 2.225.315  Paulo Hartung (PMDB) Renato Casagrande (PSB) Troca de coligação 

MG Copasa 11.285.665  Fernando Pimentel (PT) Romeu Zema (NOVO) Troca de coligação 

PR Sanepar 9.755.014  Beto Richa (PSDB) Ratinho Júnior (PSD) Troca de coligação 

RS Corsan 6.030.853  José Ivo Sartori (PMDB) Eduardo Leite (PSDB) Troca de coligação 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 

• Nos estados em que o atual governador foi reeleito, entende-se que as modelagens que já estavam 

em andamento devem seguir de acordo com o inicialmente planejado. No caso do PPI, não há 

sinalização dos quatro estados com governador reeleito (Alagoas, Amapá, Ceará e Pernambuco), 

sobre qual será o modelo de parceria escolhido. Em alguns casos, como o de Pernambuco, há 

sinalização explícita de que não haverá um processo de privatização, cenário que deve se repetir nas 

outras concessionárias.    

• Em relação aos governos em que ocorreu a alteração do líder do governo estadual, o rumo é mais 

incerto. Em alguns casos, já há algumas declarações que indicam possíveis direções: 

• O candidato eleito no estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou em entrevista ao 

jornal O Dia ser contrário à alienação das ações da companhia estadual Cedae, prevista no 

acordo de recuperação com o governo federal. Outra proposta de Witzel apresentada no 

portal E&P BR e que afeta o setor é a transformação da atual agência reguladora Agenersa em 

uma secretaria ligada ao governo do Estado. 

                                                           
1No primeiro semestre de 2018, o então governador de Rondônia, Confúcio Moura, decretou a extinção da companhia, que 
entrou então em processo de liquidação. Ainda não há clara definição acerca da situação dos municípios operados, mas a capital 
do estado, Porto Velho, publicou PMI para estudos para concessão dos serviços. 
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• No estado de Minas Gerais, o governador eleito Romeu Zema (Novo) afirmou que a venda de 

ações do governo estadual na companhia de saneamento Copasa não é prioridade para seu 

governo, que focará na retomada da economia. Uma posição semelhante foi defendida pelo 

governador eleito de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB), que afirmou que manterá o controle do 

governo na Sabesp, mas buscará capitalização e expansão das atividades por meio da criação 

de uma holding. 

• O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu parcerias com o 

setor privado como solução para o investimento no setor. Isso pode significar a licitação da 

PPP prevista para o esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

• No Espírito Santo, o governador eleito, Renato Casagrande (PSB), tende a manter os projetos 

de PPPs de esgotamento sanitário. Casagrande era governador quando a Corsan realizou a 

PPP para esgotamento sanitário em Serra, que serviu de modelo para os projetos que estão 

sendo licitados. 

 

FUNDO AMERICANO ADQUIRE PARTICIPAÇÃO  

RELEVANTE NA SABESP 

 

• No último dia 19/10/2018 a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

publicou comunicado ao mercado informando que o fundo americano Lazard Asset Management 

adquiriu participação relevante na composição acionária da empresa, chegando a 4,86% das ações 

ordinárias da Sabesp. 

• O fundo afirmou que a aquisição de ações se deu com objetivo apenas de investimento, sem interesse 

de alterar o controle acionário ou estrutura de administração da companhia. O fundo afirmou ainda 

não possuir nenhum outro valor mobiliário conversíveis em ações da Sabesp. 

 

SANEPAR RECEBE PRÊMIO DE TRANSPARÊNCIA 

 

• No último dia 19/10/2018, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) publicou comunicado 

ao mercado informando o recebimento pela quinta vez do Troféu Transparência, concedido pela 

Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 

• A Sanepar recebeu ainda o Destaque de Melhor Demonstração Contábil de 2017, na categoria de 

companhias com receita líquida até R$ 5 bilhões. 

 

BRASIL PERDE R$ 3 BILHÕES POR ANO POR FALTA DE RECICLAGEM 

 

• Cálculos produzidos pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe) apontam que o Brasil enviou para lixões 45 milhões de toneladas de material reciclável. Este 

material poderia gerar receita de R$ 3 bilhões por ano para a economia. 

• Carlos Silva, diretor presidente da Abrelpe, informou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que 

o volume de resíduos destinado de forma inadequada a lixões aumentou 3% entre 2016 e 2017, em 

parte por falta de pressão da sociedade para a questão, e por outro lado por inação do poder público, 

que não inclui o tratamento de resíduos na agenda prioritária de políticas públicas. 
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Quadro 4 – Gestão de resíduos sólidos no Brasil 

 
Fonte: O Estado de São Paulo 
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ENGEFORM VENCE LICITAÇÕES DE R$ 110 MILHÕES COM SABESP 

 

• De acordo com reportagem do Valor Econômico de 24/10/2018, a construtora Engeform se sagrou 

vencedora em três processos licitatórios realizados pela empresa estadual Sabesp para realização de 

obras de ampliação e manutenção das redes de água e esgoto operadas pela empresa. Os contratos 

têm valor somado de R$ 110 milhões. 

• O primeiro projeto consiste na construção de uma adutora que abastecerá a zona norte da capital 

paulista e o município de Caieiras. A nova adutora possui diâmetro 40% superior à rede existente e 

vai garantir o abastecimento contínuo de água na região. 

• O segundo contrato assinado pela Engeform é um contrato de performance para redução de perdas 

de água na região central da capital. O projeto substituirá tubulações antigas de ferro fundido por 

canos novos de polietileno. Com a substituição de 52 quilómetros de encanamentos, espera-se que 

as perdas de água na região, que atualmente superam 40%, sejam reduzidas para 26% ou menos. 

Neste tipo de contrato de performance, a remuneração da empreiteira é atrelada ao atingimento de 

metas de redução de perdas. 

• O terceiro contrato é para recuperação de créditos da Sabesp com clientes em dívida nas cidades da 

Região Metropolitana da São Paulo. 
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 AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 

 

 
Próximos Eventos 

 

 
Eventos Futuros 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

•  https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-do-
saneamento-ainda-antes-da-posse-23183175 

• http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20-
%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf 

• http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado-
19102018trofeutransparencia.pdf 

• https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclar-
residuos,70002559053 

• https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-em-
saneamento 

• http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DO-
SANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html 

• https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetos-
de-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/  
 
    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-do-saneamento-ainda-antes-da-posse-23183175
https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/novo-presidente-tera-de-definir-regras-do-saneamento-ainda-antes-da-posse-23183175
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20-%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/06845A887BE4EDCD8325832B007B2900/$File/Sabesp%20-%20Comunicado%20Art%20%2012%20-%20Lazard%20%2819%2010%202018%29.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado-19102018trofeutransparencia.pdf
http://site.sanepar.com.br/sites/site.sanepar.com.br/files/investidoresarquivos/comunicadoaomercado-19102018trofeutransparencia.pdf
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclar-residuos,70002559053
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perde-r-3-bilhoes-ao-ano-por-nao-reciclar-residuos,70002559053
https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-em-saneamento
https://www.valor.com.br/empresas/5944881/engeform-fecha-acordos-com-sabesp-e-cresce-em-saneamento
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DO-SANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/564761-COMISSAO-QUE-ANALISARA-MP-DO-SANEAMENTO-REUNE-SE-PARA-ELEGER-PRESIDENTE-TEXTO-PERDE-A-VALIDADE-EM-NOVEMBRO.html
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetos-de-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/08/09/hildo-rocha-e-ministro-das-cidades-discutem-projetos-de-casas-populares-residuos-solidos-e-saneamento-basico/
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 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 

PE Petrolina Águas e esgoto 1. Estudos Fevereiro/2018 – 3 empresas cadastradas 
na PMI 

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. 

BNDES RJ Cedae – RJ A Definir 1. Estudos Companhias contratadas pelo BNDES 
realizam estudos para a modelagem da 
atuação privada junto às companhias 

estaduais de saneamento. 
 

Artigo 10-B da MP 844/18 permite a 
manutenção dos contratos de programa 

após alienação das ações das companhias. 
 

BNDES AP Caesa – AM A Definir 1. Estudos 

BNDES CE Cagece – CE A Definir 1. Estudos 

BNDES AL Casal – AL A Definir 1. Estudos 

BNDES PA Cosanpa – PA A Definir 1. Estudos 

BNDES PE Compesa – PE A Definir 1. Estudos 

BNDES SE Deso – SE A Definir 1. Estudos 

BNDES AC Depasa – AC A Definir 1. Estudos 
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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 
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