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Missão cumprida

Editorial

A ABES Nacional, durante os últimos quatro anos, esteve sob o comando do adminis-
trador de empresas, José Aurélio Boranga. Foi um período de reestruturações, de planeja-
mento e de muitas ações, visando manter a posição de liderança nos assuntos ligados ao 
setor de saneamento ambiental e aumentar a participação da entidade nos diversos fóruns 
nacionais e internacionais.

Também neste período tivemos a oportunidade de constatar o crescimento e expansão dos 
serviços de saneamento. Prova disso foram os últimos congressos, que registraram uma exce-
lente visitação, trabalhos técnicos de qualidade e grande número de expositores com serviços e 
lançamentos na área de tecnologia. 

Nos últimos anos, a ABES participou das principais ações do setor mostrando a importância 
de incluir o saneamento na agenda dos governos Estadual, Federal e nos municípios.  No ano 
passado, tivemos a aprovação da Lei Nacional de Saneamento (11.445) e a criação de agências 
reguladoras em seis Estados e outras cinco em fase de implantação, mostrando o amadureci-
mento do setor. 

Quero registrar o empenho do Boranga, que não mediu esforços para cumprir uma agen-
da tão completa como é a da ABES Nacional. Entidade com seções em todos os Estados que 
resulta em diversas atividades, ações no âmbito federal com as leis e regulamentações que 
exigiram a forte participação da direção da associação e a própria reestruturação técnica e 
financeira da organização.

Sabemos que há muito trabalho a ser realizado, por isso, coloco que a ABES/SP continuará 
seu papel de agente transformador e participará ativamente das ações da ABES Nacional, que 
passa a ser presidida pela engenheira e mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos, Cassilda Teixeira de Carvalho. Desejo sucesso a todos neste novo processo. Conto com o 
apoio dos técnicos para o crescimento do setor. 

Sérgio Pinto Parreira
Presidente da ABES/SP
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Os sócios da Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária, Se-
ção São Paulo, já indicaram os ho-
menageados do Prêmio Professor 
Azevedo Netto, edição 2008. A ce-
rimônia de premiação da 13ª edição 
acontece no mês de novembro. 

A ABES/SP promove este evento 
a cada dois anos, a fim de reconhe-
cer personalidades que contribuí-

ram significativamente na melhoria 
do setor de saneamento, saúde e 
meio ambiente no Brasil. Já foram 
prestigiados mais de 30 profissio-
nais desde a criação do prêmio, na 
década de 90. Na última edição, 
foram homenageados o deputado 
Rodolfo José Costa e Silva Junior 
e o engenheiro e professor Doutor 
Pedro Além Sobrinho.

Prêmio Professor 
Azevedo Netto 2008

A Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção São Paulo, em parceria com o 
Fórum Lixo e Cidadania do Estado de São Paulo, promoverá durante o 
mês de outubro a 3ª edição do evento “DIADESOL”. Em 2008, a entida-
de pretende realizar até o dia 15 de outubro atividades relacionadas a o 
tema Resíduos Sólidos, com o intuito de envol-
ver ainda mais a sociedade nessa questão. 

 No dia 30 de outubro de 2008 será realiza-
da a cerimônia de encerramento, na sede da 
ABES/SP. Para conhecer o regulamento e se 
inscrever no DIADESOL basta preencher o for-
mulário no site da Associação. 

 Mais informações: http://www.abes-sp.org.br/ 
ou abessp@uol.com.br 

Contatos: (11) 3814-1872 com Patrícia, 
Maria Rita ou Elis.

DIADESOL 2008

Acontece

Confira os cursos oferecidos pela ABES/SP, em parceria com a Com-
cursam, e pelas subseções em todo o Estado. Informações podem ser 
obtidas no site www.abes-sp.org.br

Franca 
13 a 17 de outubro
Operação de ETE - Fase Líquida e 
Fase Sólida - Conceitos e Práticas 
Operacionais e de Controle de Qua-
lidade de Processo 
4 a 6 de novembro
Coleta e Preservação de Amostras 
de Água e Esgoto 

São Paulo 
27 a 29 de outubro
Noções de Hidráulica e Hidrometria 
para Sistemas de Água e Efluentes
3 a 5 de novembro
Responsabilidade Criminal e Am-
biental
24 a 26 de novembro
Tratamento de Água para Uso In-
dustrial - Reúso e Potabilização

Obs: As datas dos cursos estão sujeitas a alteração

ABES/SP promove 
premiação no 

Congresso de Recife

A ABES/SP irá promover, pela 
primeira vez, um concurso para 
selecionar os melhores trabalhos 
dos profissionais e estudantes de 
São Paulo, que participarão do 
25º Congresso Brasileiro de En-
genharia Sanitária e Ambiental. 
Os interessados deverão enviar 
seus trabalhos, conforme orien-
tação no site da entidade, para 
participar do concurso. 

Os vencedores (2 técnicos e 
1 estudante) terão as despesas 
com transporte, estadia e inscri-
ção custeadas pela seção pau-
lista. Para concorrer a este prê-
mio, basta inscrever seu trabalho 
técnico (que deverá ser inédito, 
nacional e internacionalmente, 
e representar uma contribuição 
real ao desenvolvimento da en-
genharia sanitária e ambiental) 
no Congresso da ABES Nacional, 
que será avaliado por um júri da 
Seção São Paulo. Regulamento e 
mais informações no site: 

http://www.abes-sp.org.br/.  

Congresso de Recife

A ABES Nacional, em parceria 
com a Seção Pernambuco, realiza 
entre os dias 20 e 25 de setembro 
de 2009, o 25º Congresso Brasilei-
ro de Engenharia Sanitária e Am-
biental. O evento acontecerá em 
Recife (PE), no Centro de Conven-
ções de Pernambuco, sob o tema 
“Saneamento Ambiental: Univer-
salização é Justiça Social” com o 
objetivo de intercâmbio e experi-
ência entre profissionais do setor 
por meio de conferências, painéis, 
mesas-redondas, palestras, reuni-
ões, sessões técnicas, trabalhos 
posters e exposições comerciais.
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No dia 11 de agosto, dando se-
qüência à série de seminários que 
fazem parte do evento intitulado 
Ano Internacional do Saneamento 
e a Macrometrópole Paulista, foi 
realizado um encontro para dis-
cutir o tema “Gestão de Resíduos 
Sólidos”. O evento aconteceu na 
sede do Instituto de Engenharia e 
contou com a presença do presi-
dente da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, 
Seção São Paulo (ABES/SP), Sér-
gio Pinto Parreira.

Compôs a mesa, Edemar de 
Souza Amorim, presidente do Ins-
tituto de Engenharia; Paulo Ferrei-
ra, vice-presidente de Atividades 
Técnicas do Instituto de Engenha-

ria; João Alberto Viol, represen-
tante do Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e Enge-
nharia  Consultiva (Sinaenco) e da 
Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria em Saneamen-
to (Apecs); Ana Lúcia Brasil, da 
ABES/SP; e Luiz Narimatsu, da 
Associação dos Engenheiros da 
Sabesp (AESabesp), além dos pa-
lestrantes Arnaldo Jardim, deputa-
do federal; Rodolfo Costa e Silva, 
deputado estadual; e Casemiro 
Tércio Carvalho, coordenador de 
Planejamento da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente. 

Durante o seminário foi cons-
tatada a preocupação dos pa-
lestrantes quanto à falta de uma 

Especialistas se reuniram para discutir 
questões sobre resíduos sólidos

A engenheira Cassilda Teixeira de Carvalho é 
a nova presidente da ABES Nacional. Após pos-
se, a diretoria foi homenageada em um coque-
tel no Iate Clube do Rio de Janeiro, por mais de 
250 colegas do setor e autoridades. Entre eles, o 
vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernan-
do de Souza; o ex-presidente da entidade, José 
Aurélio Boranga; a secretária de Saneamento de 
São Paulo, Dilma Seli; o presidente da Copasa, 
Márcio Nunes; e o secretário nacional de Sanea-
mento, Leodegar Tiscoki.

No fim de semana que antecedeu a posse, a di-
retoria da ABES Nacional se reuniu com 60 profis-

sionais, divididos por grupos de trabalho, em um 
seminário. O presidente da ABES/SP, Sérgio Pinto 
Parreira, participou da discussão do planejamento 
estratégico que irá orientar as ações da ABES nos 
próximos dois anos.

A nova diretoria definiu como prioridade a capa-
citação do setor por meio das seções que a ABES 
Nacional mantêm em quase todo o país, além de 
incentivar estados e municípios a capacitarem seus 
técnicos e a investirem em modelos de gestão efi-
cientes e transparentes. Para conhecer o perfil de 
todos os integrantes da nova gestão acesse o site: 
http://www.abes-dn.org.br/.

ABES Nacional tem nova diretoria

O último seminário do Ano In-
ternacional do Saneamento e a 
Macrometrópole Paulista foi reali-
zado no dia 20 de agosto, no XIX 
Encontro Técnico da AESabesp 
- Fenasam 2008, com o tema 
“Tratamento do Esgoto Sanitá-
rio”. Os professores palestrantes 
Eduardo Pacheco Jordão, Pedro 
Além Sobrinho, Jayme Pinto Ortiz 
e Wanderley Paganini discutiram 
as tecnologias, projetos, impac-
tos ambientais, estações de tra-
tamento, entre outros assuntos li-
gados ao tema. Por fim, foi aberto 
um debate, quando os participan-

tes puderam fazer perguntas aos 
palestrantes. Um dos assuntos foi 
a destinação dos gases da ETE’s 
da Sabesp. Segundo Paganini, 
geralmente, o gás é queimado. 
Também foi revelado pelo profes-
sor Pedro Além, que os estudos 
estão no início.

Outra indagação foi a respei-
to dos projetos da Sabesp para 
a eliminação das águas pluviais 
em rede de esgotos. Paganini 
contou que em algumas cidades 
foram feitos decretos para coibir 
o lançamento de águas pluviais 
em esgotos. 

Concurso público para vagas na Arsesp
Informações no site da entidade: http://www.arsesp.sp.gov.br 

Na manhã do último dia 1º de setembro, a nova diretoria da ABES Nacional  
(Presidência, Diretoria Nacional, Conselhos Fiscal e Diretor) tomou posse.

Tratamento de Esgoto Sanitário

O evento Ano Internacional 
do Saneamento e a Macro-
metrópole Paulista pretendeu 
discutir assuntos de interesse 
público ligados à área de meio 
ambiente, além de apresentar 
soluções a curto, médio e lon-
go prazos. Ele foi organizado 
pelo Instituto de Engenharia, 
juntamente com a ABES/SP, 
a AESabesp, o Sinaenco, a 
Apecs e o Sindicato Nacional 
das Indústrias de Equipamen-
tos para Saneamento Básico 
(Sindesam). A série de semi-
nários teve início em maio com 
o tema “Qualidade das Águas 
no Estado de São Paulo”. Em 
junho, o assunto tratado foi 
“Água para o Abastecimento 
Público na RMSP”.

Mais informações consulte:
Instituto de Engenharia – 

http://www.iengenharia.org.br/

América Latina com mais receio. A 
meu ver, os sistemas de garantias 
para contratos de concessão po-
deriam ser mais precisos, evitan-
do interpretações dúbias.

No Brasil, os contratos ainda 
estão imprecisos, mas devem ficar 
mais claros e atrair a participação 
do setor privado, principalmente, 
na gestão. 

Informe ABES/SP – Quais 
são os principais desafios?

Hugo Oliveira – Podemos 
identificar três:

1) Combater a falta de cultura 
regulatória; 

2) Tornar a Arsesp  visível e 
mostrar  as suas funcionalidades;

3) Ser o canal de ouvidoria 
da população. 

Informe ABES/SP – Você po-
deria nos relatar alguns casos 
com a participação da Arsesp.

Hugo Oliveira – Um dos casos 

foi a falta de água em Franca, que 
durou sete dias, devido ao rom-
pimento de uma adutora.  Outro 
caso também aconteceu na capi-
tal paulista, no bairro do Ipiranga. 

O rompimento das adutoras 
aconteceu pela falta de manuten-
ção do estoque de peças para re-
posição. Dessa forma, a empresa 
começa a avaliar a necessidade de 
manter estoque dessas peças para 
acompanhar a expansão da rede. 

Informe ABES/SP – Quais as 
metas da Arsesp?

Hugo Oliveira - Colocar um 
paradigma no sistema regulatório, 
demostrando a melhoria de quali-
dade, após a regulação. 

Informe ABES/SP – Como 
o Senhor vê a participação 
da ABES/SP no   Conselho de 
Orientação do Saneamento Bá-
sico da Arsesp?

Hugo Oliviera – Para nós é mui-

to importante contarmos com uma 
entidade como a ABES/SP, que 
tem tradição e história no setor. A 
ABES/SP por meio de seus asso-
ciados técnicos poderá contribuir 
muito nas discussões da Arsesp. 

 
Informe ABES/SP – Qual a 

mensagem que o Senhor daria 
para os técnicos do setor?

Hugo Oliveira – Sempre ire-
mos tratar as questões sob o 
ponto de vista técnico  e de me-
lhor qualidade.  Gostaria de pe-
dir a participação de todos nos 
processos, sempre por meio de 
consultas públicas, que estão na 
Internet.  Neste mês temos as 
consultas sobre regulamentos 
de infrações e penalidades para 
prestadores de serviços de sane-
amento básico. 

O envio das contribuições pode 
ser feito por e-mail:
consultapublica@arsesp.sp.gov.br

Eventos

regulamentação para o tema. Jar-
dim expôs a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que é respon-
sável pelo parecer na Câmara Fe-
deral, coordenando um grupo de 
trabalho que discute a proposta. 
Carvalho abordou a Regulamen-
tação da Lei 12.300/06, que insti-
tui a Política Estadual de Resídu-
os Sólidos. Já, Costa e Silva, falou 
sobre novas estratégias de ações 
para esta Política.

Evento aconteceu durante a Feira Nacional de Matéiras e Equipamentos para Saneamento



“Regulação do Saneamen-
to - Nova Era, Novos Horizon-
tes” foi o tema escolhido pelo 
Conselho da Associação dos 
Engenheiros da Sabesp (AE-
Sabesp) para o XIX Encontro 
Técnico de 2008, que teve sua 
abertura no dia 19 de agosto, 
no Pavilhão Amarelo do Expo-
Center Norte, durante a Feira 
Nacional de Matérias e Equi-
pamentos para Saneamento.

A cerimônia de abertura 
foi liderada pelo presidente 
da AESabesp, Luiz Narimat-
su. Foram convidados para a 
mesa: Walter Ihoshi, deputado 
federal; Wanderlino Teixeira 
de Carvalho, presidente da 
Agência Brasileira de Regu-
lação (ABAR); José Aurélio 
Boranga, então presidente da 
ABES Nacional; Sérgio Pinto 
Parreira, presidente da ABES/
SP; Murilo Celso Campos Pi-
nheiro, do Sindicato dos En-
genheiros do Estado de São 
Paulo (SEESP); João Alberto 
Viol, da Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria 
em Saneamento (APECS); 
José Roberto Bernasconi, do 
Sindicato Nacional das Em-
presas de Arquitetura e Enge-
nharia Consultiva (Sinaenco); 
Cláudio Borges, presidente 
da Associação Sabesp; Paulo 
Ferreira, vice-presidente do 
Instituto de Engenharia; Luis 
Augusto de Lima Pontes, di-
retor executivo da Associação 
Interamericana de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (AIDIS); 
Carlos Santos Amorim, diretor 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); e 

Francisco Kurimori, secretário 
executivo do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Arquitetu-
ra (CREA). A platéia ilustre foi 
composta por diversos públi-
cos como o diretor de Articula-
ção do Ministério das Cidades, 
Sérgio Gonçalves, subprefei-
tos, vereadores e presidentes 
de associações do segmento, 
que vive um momento de pro-
missoras mudanças. 

Durante a solenidade, foi 
realizada uma homenagem 
aos membros da colônia nipo-
brasileira da Sabesp, quando 
seus representantes recebe-
ram troféus referentes à come-
moração do centenário da imi-
gração japonesa no Brasil. Na 
seqüência, a professora Maria 
de Lourdes Ferreira Machado 
falou sobre a aplicação de con-
ceitos de Neurolingüística, na 
palestra “Desperte o Gigante 
que Existe em Você”. A fita de 

inauguração da Fenasan 2008 
foi cortada em seguida. 

Para encerrar a cerimônia, 
uma mesa redonda discutiu o 
tema do evento, “Regulação 
do Saneamento - Nova Era, 
Novos Horizontes”, mediado 
pelo diretor de Sistemas Re-
gionais da Sabesp, Umberto 
Cidade Semeghini. Participa-
ram do debate, Sérgio Pinto 
Parreira, presidente da ABES-
SP; Dilma Seli Pena, secretá-
ria de Estado de Saneamento 
e Energia; Rodolfo Costa e 
Silva, deputado estadual; Mar-
fisa Ximenes, conselheira da 
Agência Reguladora do Cea-
rá (ARCE); e Luiz Augusto da 
Lima Pontes (AIDIS).

Parreira proferiu algumas 
palavras durante a palestra. 
Confira os trechos mais impor-
tantes no site da ABES/SP –

 www.abessp.org.br.

XIX Encontro Técnico da 
AESabesp

Eventos
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Entrevista
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Nesta edição, o Informe ABES/
SP entrevistou o presidente da 
Arsesp, Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento do Estado 
de São Paulo, Hugo Sergio de Oli-
veira, sobre os desafios, a missão 
da entidade e como será o corpo 
técnico da agência. 

Durante a entrevista, Hugo Oli-
veira disse que as principais tare-
fas são: a organização da agência, 
fazer a regulamentação e definir 
as funções de cada diretoria, nes-
te momento. Ele conta que existe a 
regulação técnica e a econômica, 
que envolve os três setores: 
Energia, Gás e Água.  Em re-
lação à Energia, há a regula-
ção estadual que está ligada 
a ANEEL (Agência Nacional 
de Energia Elétrica); o Gás, 
por sua vez, possui uma dis-
tribuição estadual e por isso 
há uma regulação em vigor. 
No tocante à Água, ele fala 
que pode haver a delegação 
dos municípios para a Ar-
sesp, fato que já aconteceu 
com 170 municípios. Cabe 
lembrar que estes são operados, 
na sua maioria pela Sabesp, e que 
a delegação aconteceu na época 
da renovação dos contratos. 

Já, a Assemae (Associação 
Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento) não é a favor 
da delegação dos serviços para 
a Arsesp. A visão da entidade é 
que a regulação deva ser exerci-
da pelo poder concedente, que é 
o município. 

A seguir, trechos da entrevista. 
Informe ABES/SP – Como a 

Arsesp irá atuar?

Arsesp: abre-se um novo caminho para a 
  sustentabilidade do setor

ABES/SP faz parte do 
Conselho de Orientação do 

Saneamento da Arsesp.
A ABES/SP tem assento 

permanente neste Conselho 
e participará ativamente das 

discussões do setor.

Hugo Oliveira – Primeiramente 
iremos promover um concurso pú-
blico para preencher cerca de 200 
vagas. Hoje, temos 80 pessoas. 
Vamos manter 1/3 dessas vagas 
e 2/3 serão renovadas. As vagas 
serão voltadas para profissionais 
que atuarão na parte de regulação 
e especialistas para os três seto-
res de atuação da Arsesp. O con-
curso está sendo organizado pela 
Secretaria de Gestão do Governo 
do Estado de São Paulo e deve 
levar de dois a três meses para 
ser realizado. Depois da seleção, 
todo o corpo técnico passará por 

capacitação, visando atender às 
necessidades do órgão. 

Informe ABES/SP - Nos deta-
lhe um pouco sobre a atuação 
da Arsesp.

Hugo Oliveira – Quando um 
município delega para a Arsesp o 
poder de fiscalizar a prestação de 
serviços, o corpo técnico do órgão 
irá acompanhá-lo sob o ponto de 
vista de qualidade e também de 
economia, buscando a eficiência 
do setor.  Antes da Arsesp, a pró-
pria concessionária era respon-
sável pelo planejamento, opera-
ção e regulação. 

Se houver alguma irregulari-
dade na prestação do serviço, a 
agência fará vistoria, emitirá laudo 
e a partir dos resultados poderá 

estabelecer possíveis penali-
dades à empresa e o ressarci-
mento aos consumidores.

Informe ABES/SP – Com 
a atuação da Arsesp ficará 
mais fácil atrair a iniciativa 
privada para os serviços de 
saneamento?

Hugo Oliveira – A parti-
cipação da iniciativa privada 
deve ficar mais forte. A idéia é 
que os contratos sejam mais 
precisos. Provavelmente, a 

participação da iniciativa privada 
estará mais presente na gestão 
dos serviços, graças às tecnolo-
gias que permitem uma melhor 
eficiência dos sistemas. As gran-
des companhias internacionais 
ficaram receosas em atuar na 
América Latina, após as experi-
ências na Argentina e Bolívia.  No 
caso específico da Argentina, não 
ficaram estabelecidas em contra-
to que as metas de atendimento 
referiam-se também à periferia e 
não apenas na área central. En-
tão houve quebra de contrato, as 
companhias privadas perderam 
investimentos e passaram a ver a 

Hugo Sergio de Oliveira
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Nos dias 19 e 20 de junho, a Câmara Técnica de Saneamento e Saúde em Sistemas Isolados, da ABES/SP, realizou 
a oficina “Modelos de Gestão de Saneamento e Saúde em Comunidades Isoladas - Caminhos para Universalização”, 
na Faculdade de Saúde Pública.

Na abertura do evento, compareceram o presidente da  ABES – Seção São Paulo, Sérgio Pinto Parreira; a vice-di-
retora da Faculdade de Saúde Pública – FSP/ USP, Dra. Helena Ribeiro; o diretor Metropolitano da Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, Paulo Massato Yoshimoto; o representante da Fundação Nacional 
de Saúde – FUNASA, Engº Manuel Maria Henrique Nava Junior;  o secretário Adjunto da Secretaria de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo, Ricardo Toledo Silva; o presidente da AIDIS, Carlos Alberto Rosito; e o então presi-
dente da ABES Nacional, José Aurélio Boranga. 

Uma das conferências abordou o tema “Programas e Ações de Saneamento em Comunidades Isoladas no Brasil“ , 
cujo palestrante foi o engenheiro Henrique Nava, da FUNASA. Ele abordou que a proposta é realizar ações de sanea-
mento ambiental em todo território nacional, buscando inclusão social e promovendo a saúde pública.

A outra conferência, feita pelo engenheiro Carlos Alberto Rosito, da  AIDIS, abordou o Ano Internacional do Saneamento 
e as metas a longo prazo para o setor. Outra palestra foi o Panorama Mundial de Saúde – Saneamento e Impactos em Co-
munidades Isoladas (Programas previstos no Brasil), que foi apresentada pelo engenheiro  Henrique Nava, representando a 
Engª Mara Lucia Carneiro Oliveira – Organização Pan-Americana da Saúde/ OPAS. Nava abordou questões como a saúde 
indígena, atuação em áreas rurais, a estruturação do Programa Nacional de Saneamento, entre outros assuntos.

Saneamento básico e saúde para comunidades isoladas

Formatação de Indicadores de Saneamento e Saú-
de em Comunidades Isoladas – Faculdade e Saúde Pú-
blica/ FSP  - Drª Wanda Mª Risso Gunther 

 Programa Estadual de Microbacias (CATI - Coor-
denadoria de Assistência Técnica Integral/ Secretaria da 
Agricultura Abastecimento) – Incentivos aos Sistemas de 
Saneamento em Comunidades Isoladas. - Engª Agrª Vera 
Lúcia Palla e Engª Sanit. Luciene Michella Baschiara

 O Papel do Ministério Público na Implantação das 
Ações de Saneamento em Comunidades Isoladas 
– Promotoria do Meio Ambiente - Dr. José Eduardo Lutti e 
Dra. Anna Trotta

 Experiências Relevantes em Comunidades Isoladas 
– Câmara Técnica de Saneamento e Saúde em Comuni-
dades Isoladas - Consultor da Câmara Técnica de Sanea-
mento e Saúde ABES/ SP - Wilson Rocha 

No dia 20 de junho aconteceram diversas palestras: 

O evento também contou com a organização de gru-
pos de trabalhos, divididos em  dois grandes temas: “Ges-
tão Pública de Saneamento em Comunidades Isoladas: 
Modelos Institucionais , Aspectos Jurídicos e Sustentabili-
dade“ e  “Educação Sanitária nas Ações de Saneamento 
e Reflexos na Saúde em Comunidades Isoladas e Forma-
tação de banco de dados e Uso de Indicadores“. 

Uma das conclusões foi a discussão do conceito de co-
munidade isolada para que todas as instituições adotem a 
mesma definição. Outra medida extraída do evento foi a 
elaboração e encaminhamento de carta à Secretaria de Sa-
neamento e Energia, com cópia para a Agência Regulado-
ra, reivindicando uma Política Pública de Atendimento das 

Comunidades Isoladas com Saneamento, destacando a 
participação da população envolvida, programas de educa-
ção sanitária, implementação de tarifas diferenciadas e res-
ponsabilidade da gestão compartilhada entre instituições. 

A Câmara Técnica de Saneamento e Saúde em Co-
munidades Isoladas – ABES/ SP terá como atribuições 
a identificação das Comunidades Isoladas do Estado de 
São Paulo a partir dos seguintes bancos de dados das 
companhias energéticas, do CATI – Coordenadoria de As-
sistência Técnica Integral/ Secretaria  da Agricultura Abas-
tecimento, SABESP, dos Comitês de Bacias (CRH) e do 
PSF – Programa Saúde da Família

Também foram definidos projetos pilotos na região de 
Itapetininga, Litoral Norte e no PCJ – Capivari e Jundiaí.

Grupos de Trabalho


