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Ofício-Circular nº 006/2020/PRES/ABAR                                                                           

 Brasília, 22 de julho de 2020. 

 

Aos Senhores(as) 
Dirigentes das Agências Associadas à ABAR 
 
 
Senhores e Senhoras Dirigentes das Agências Associadas à ABAR, 

 

  Cumprimentando-os cordialmente, informamos, com satisfação e orgulho para a nossa 

instituição, que tivemos duas Agências Associadas a esta ABAR selecionadas, em igualdade de condições, 

para o Programa de melhoria de políticas públicas e regulação dos serviços de água e saneamento na 

América Latina e no Caribe (RegWAS LAC), Projeto sob a coordenação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e Associação dos Entes Reguladores de Água e Saneamento das Américas 

(ADERASA).  

O processo de seleção em nossa entidade, Edital nº 001/2020/ABAR, que teve a participação de 

13 Agências Associadas, buscou indicar representante(s) em condições de participar colaborativamente 

junto às instituições que coordenam o Programa, bem como representar o Brasil, em toda a sua 

continentalidade e importância política no cenário das Américas. Cabe mencionar que, após gestões desta 

Presidência junto à ADERASA, conseguimos que duas de nossas Associadas participassem do RegWAS 

LAC, como Estudos de Caso, a saber: a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal (ADASA) e a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Jundiaí e Capivari (ARES - PCJ). 

  A ABAR considera que cada uma das Agências selecionadas possui competência institucional e 

quadro de pessoal capaz de representar dignamente nossa instituição, inclusive, considerando as esferas 

administrativas por elas exercidas, Intermunicipal/Consórcio e Distrital/Estadual, o que demonstra os 

diferentes modelos regulatórios existentes no Brasil.  

Desejamos aos quadros técnicos e dirigentes das Agências selecionadas êxito pleno durante as 

atividades deste Programa e que possam, em breve, compartilhar com as demais Associadas o 

aprendizado e informações que certamente contribuirão para o aperfeiçoamento da Regulação em nosso 

país e em nossa ABAR.  

Cordial Abraço, 

 

FERNANDO ALFREDO RABELLO FRANCO 

Presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR 
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