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RELATÓRIO 

EXECUTIVO 

26 de dezembro de 2018 

3,5 cm 

SANEAMENTO   

 

NEGÓCIOS 

TJRJ autoriza venda da Cedae em caráter 

liminar 

No último dia 17/12/2018, o Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, 

por maioria dos votos, suspender em caráter liminar, a 

emenda aprovada pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que impedia a venda da 

Cedae. (Pág. 2). 

 

Claudio Stabile presidirá Sanepar 

No último dia 19/12/2018 o Conselho de Administração 

da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) 

aprovou a destituição do atual presidente, Ricardo 

Soavinski, que foi anunciado ainda em novembro para 

o cargo de presidência da companhia estadual goiana 

Saneago. O Diretor Administrativo da companhia, 

Sergio Ricardo Verzoneze, assume interinamente o 

cargo de presidente. Em 20/12/2018, o governador 

eleito do Paraná, Ratinho Jr, anunciou o nome de 

Claudio Stabile para a presidência da companhia. (Pág. 

2). 

 

BID financiará investimentos da BRK 

Ambiental 

O jornal Valor Econômico noticiou no último dia 

19/12/2018 o acordo entre a operadora privada de 

saneamento BRK Ambiental e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) para o financiamento de R$ 

350 milhões que será utilizado nas obras da Parceria 

Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário na 

Região Metropolitana do Recife. (Pág. 2). 

 

Campo Grande (MS) assina aditivo com Aegea 

A operadora privada de saneamento Aegea publicou 

no último dia 20/12/2018 fato relevante informando a 

assinatura do Sétimo Termo Aditivo ao contrato de 

concessão 104/2000, entre a prefeitura de Campo 

Grande (MS) e a subsidiária Águas Guariroba. (Pág. 

3). 

 

Goiânia (GO) tem audiência pública para plano 

municipal de saneamento 

A prefeitura de Goiânia (GO) realizou no último dia 

19/12/2018 no auditório do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) a 

audiência pública para a apresentação do diagnóstico 

que embasará a formulação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) da cidade. (Pág. 3). 

 

Dourados (MS) sanciona plano de saneamento 

A prefeita de Dourados (MS), Délia Razuk (PMDB/MS), 

sancionou no último dia 17/12/2018 o Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) da cidade. O plano 

apresenta diretrizes e metas para os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e 

destinação final de resíduos sólidos. (Pág. 3). 

 

São Paulo (SP) investirá R$ 200 milhões em 

obras de drenagem 

O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da 

União do último dia 20/12/2018 autorização para o 

repasse de R$ 200 milhões para obras de drenagem 

urbana no município de São Paulo (SP). As obras terão 

como objetivo a regularização da vazão de águas e 

eliminação de enchentes. (Pág. 4). 

 

Agenda Bianual da Água (Pág. 5) 

Links de interesse (Pág. 6))  
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TJRJ AUTORIZA VENDA DA CEDAE EM CARÁTER LIMINAR 

 

• No último dia 17/12/2018, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 

decidiu, por maioria dos votos, suspender em caráter liminar, a emenda aprovada pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que impedia a venda da Cedae. 

• Segundo o relator, desembargador José Roberto Lagranha Távora, a emenda aprovada pela Alerj 

quebrava a confiança e a segurança jurídica no processo referente no processo de Recuperação Fiscal 

com a União - a Cedae foi dada como garantia a um empréstimo de R$ 2,9 bilhões. A decisão acolheu 

o pedido de liminar feito na ação direta de inconstitucionalidade assinada pela Procuradoria-Geral do 

Estado (PGE). 

• Com a decisão do tribunal, as ações do governo estadual na companhia de saneamento voltam a ser 

dados como contragarantia ao Governo Federal, garantidor do empréstimo tomado pelo governo 

carioca no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal acordado entre o estado e a União.  

 

CLAUDIO STABILE PRESIDIRÁ SANEPAR 

 

• No último dia 19/12/2018 o Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar) aprovou a destituição do atual presidente, Ricardo Soavinski, que foi anunciado ainda em 

novembro para o cardo de presidência da companhia estadual goiana Saneago. O Diretor 

Administrativo da companhia, Sergio Ricardo Verzoneze, assume interinamente o cargo de 

presidente. 

• Em 20/12/2018, o governador eleito do Paraná, Ratinho Jr, anunciou o nome de Claudio Stabile para 

a presidência da Sanepar. Natural de São Paulo (SP), Stabile é advogado, formado em direito pela 

Faculdade de Estudos Sociais de Cascavel e pós-graduado pela Unilivre e Nantes – Ensa, Architecture/ 

Université Paris/ Université de Technologie de Compiègne em Sustentabilidade do território urbano 

paranaense. Possui especialização em Direito Administrativo e ainda pós-graduação latu-sensu em 

Direito pela Escola da Magistratura do Paraná. 

• Atuou como Diretor Jurídico e, posteriormente, como Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Cascavel-PR; foi secretário de finanças na Prefeitura Municipal 

de Cascavel; chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná e, por último, como diretor de 

administração e finanças do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE; além de participar, nos anos 

de 2014 a 2017 como Conselheiro de Administração da Fomento Paraná. Participou como 1◦ Vice-

Presidente do Conselho de Órgãos Fazendários Municipais do Paraná e foi Professor de Direito 

Administrativo na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel (UNIVEL), durante o ano letivo 

de 2003. 

 

BID FINANCIARÁ INVESTIMENTOS DA BRK AMBIENTAL 

 

• O jornal Valor Econômico noticiou no último dia 19/12/2018 o acordo entre a operadora privada de 

saneamento BRK Ambiental e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o 

financiamento de R$ 350 milhões que será utilizado nas obras da Parceria Público-Privada (PPP) de 

esgotamento sanitário na Região Metropolitana do Recife. 
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• Segundo o chefe da divisão de infraestrutura e energia do BID, Javier Rodrigues de Colmenares, o 

empréstimo teve como condicionantes a adequação da companhia aos altos padrões de governança 

exigidos pelo banco, além da comprovação do impacto socioambiental resultante do investimento, 

especialmente entre populações mais vulneráveis. 

• O financiamento faz parte do programa de investimento da BRK Ambiental, que estima um 

desembolso da ordem de R$ 7 bilhões entre 2019 e 2023. Segundo as informações publicadas no 

jornal, a companhia terá 20 anos para pagar o empréstimo, que foi feito em condições de mercado, 

sem o subsídio das taxas de juros. 

 

CAMPO GRANDE (MS) ASSINA ADITIVO COM AEGEA 

 

• A operadora privada de saneamento Aegea publicou no último dia 20/12/2018 fato relevante 

informando a assinatura do Sétimo Termo Aditivo ao contrato de concessão 104/2000, entre a 

prefeitura de Campo Grande (MS) e a subsidiária Águas Guariroba. 

• O termo inclui: 

• instituição de custo de manutenção das infraestruturas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário para todas as categorias de usuários; 

• acréscimo às tarifas vigentes, adicionalmente aos reajustes anuais ordinários, de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em três parcelas: i) 3,90%, a partir de 

janeiro/2019; ii) 3,90%, a partir de janeiro/2020; e iii) 3,60%, a partir de janeiro/2021; 

• Aumento da paridade da tarifa referencial de esgoto, que passará de 70% para o equivalente 

a 75% da tarifa referencial de água, a partir de janeiro/2022, considerando o atingimento da 

meta contratual que prevê a implantação de sistema de esgotamento sanitário com 

capacidade para atender 90% da população urbana; e, aumento de 75% para o equivalente a 

80%, a partir de janeiro/2026, considerando o atingimento da meta contratual que prevê a 

implantação de sistema de esgotamento sanitário com capacidade para atender 98% da 

população urbana. 

 

GOIÂNIA (GO) TEM AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO 

 

• A prefeitura de Goiânia (GO) realizou no último dia 19/12/2018 no auditório do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) a audiência pública para a apresentação do 

diagnóstico que embasará a formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da cidade. 

• A elaboração do PMSB é uma exigência da lei federal do saneamento básico (Lei 11.445/2007), que 

visa fornecer diretrizes ao poder público e à população para o planejamento e a execução de ações 

referentes ao saneamento do município nos próximos 20 anos. 

• O plano está sendo formulado pelo consórcio Diefra/Esse e englobará os serviços de abastecimento 

de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas. 

 

DOURADOS (MS) SANCIONA PLANO DE SANEAMENTO 
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• A prefeita de Dourados (MS), Délia Razuk (PMDB/MS), sancionou no último dia 17/12/2018 o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da cidade. O plano apresenta diretrizes e metas para os 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação final de resíduos 

sólidos. 

• Os Planos Municipais de Saneamento estão previstos na Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007) e são 

importantes instrumentos de planejamento e controle social dos serviços do saneamento básico. 

 

SÃO PAULO (SP) INVESTIRÁ R$ 200 MILHÕES EM OBRAS DE DRENAGEM 

 

• O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União do último dia 20/12/2018 autorização 

para o repasse de R$ 200 milhões para obras de drenagem urbana no município de São Paulo (SP). 

As obras terão como objetivo a regularização da vazão de águas e eliminação de enchentes. 
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AGENDA BIANUAL DA ÁGUA 
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18 de Jan Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água São Paulo - SP 
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 LINKS DE INTERESSE 

LINKS DE INTERESSE 

• https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,uma-decisao-prudente,70002657764 

•  

•  
 
  

 
 
 
 
    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,uma-decisao-prudente,70002657764
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 PARCERIAS E CONCESSÕES 

PARCERIAS E CONCESSÕES EM SANEAMENTO 

Modalidade UF Estado / 
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 

SP Artur Nogueira Água e esgoto 4. Suspenso Novembro/2018 – Suspenso por decisão 
do Tribunal de Contas do Estado 

PPP ES Cariacica (Cesan) Esgoto 2. Consulta 
pública 

Dezembro/2018 – Audiência pública 
marcada para 04/12 

PPP RS RM Porto Alegre 
(Corsan) 

Esgoto 2. Consulta 
pública 

Novembro/2018 – Municípios estão em 
processo de prorrogar contrato com 

Corsan para permitir a PPP. 

PPP MS Sanesul MS Esgoto PPP Junho/2017 - Aegea teve estudo 
selecionado para contribuir com a PMI. 

Concessão 
Comum 

SP Junqueirópolis Águas e esgoto 1. Estudos Dezembro/2018 – Câmara dos vereadores 
aprovou lei autorizando a concessão 

Concessão 
Comum 

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

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. 
 
. 
 

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 
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