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relações institucionais

O calendário de encontros da Ab-
dib trouxe uma série de reuniões 
com agentes públicos e privados 
que cumprem o importante objeti-
vo de esclarecer mudanças regula-
tórias e legais, conectar investido-
res com fornecedores e parceiros 
e impulsionar negócios e investi-
mentos.

Em maio, a Abdib convidou em-
presários para dialogar com Flá-
vio Chiesa, diretor técnico da UEC 
Araucária sobre planejamento, re-
gulação e viabilidade financeira 
para a inserção do gás natural na 
matriz elétrica. Foi um debate pre-
cursor para a atuação da Abdib em 
discussões sobre aperfeiçoamento 
nos marcos regulatórios dos seto-
res de energia elétrica e de gás na-
tural nos meses seguintes.

Em agosto, os encontros serviram 
para abordar reformas estruturan-
tes. Com o deputado federal Luiz 
Carlos Hauly, relator da comissão 

De reformas estruturantes a processo de reestruturação de grandes companhias investidoras, encontros 
pontuam questões importantes para aumento de produtividade e competitividade

agenda essencial

especial criada no Congresso Na-
cional para estudar e formular uma 
proposta de reforma tributária, os 
empresários conheceram uma das 
propostas para simplificar o siste-
ma tributário. A Abdib manifestou 
apoio às diretrizes da iniciativa par-
lamentar de simplificação do siste-
ma tributário. 

Dias depois, um encontro contou 
com especialistas do escritório Mat-
tos Filho e serviu para esclarecer os 
impactos da recém-aprovada refor-
ma trabalhista. A modernização da 
legislação trabalhista contou com 
apoio da Abdib e de outras entida-
des empresariais.

Em seguida, os encontros focaram 
no processo de reestruturação de 
companhias estatais. Em outubro, 
conselheiros da Abdib recebem o 
presidente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira, para conhecer os resul-
tados parciais e os desafios da 
reestruturação da estatal federal 

Abdib recebeu o 
deputado federal 
Luiz Carlos Hauly 
para avaliar a 
evolução da reforma 
tributária no 
Congresso Nacional

de energia elétrica e de sua pri-
vatização.

Em outubro, foi a vez do presi-
dente da Sabesp, Jerson Kelman, 
também conselheiros da Abdib, 
tal qual Wilson Ferreira. Ele e Kar-
la Bertocco, subsecretária de Par-
cerias e Inovação na Secretaria de 
Governo do Estado de São Paulo, 
explicaram a evolução do processo 
de reestruturação da companhia 
paulista de saneamento básico de-
corrente das inovações da Lei Esta-
dual 16.525/2017.
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Wilson Ferreira (Eletrobras) conversou 
com conselheiros da Abdib sobre o 
processo de reestruturação da estatal 
federal do setor elétrico 

Ralph Lima Terra (Abdib) e Britaldo Soares (AES), ao lado, 
e Venilton Tadini (Abdib), abaixo,  participaram de reunião 

com Karla Bertocco (Governo de SP) e Jerson Kelman 
(Sabesp), com empresários dos setores de saneamento 

básico e resíduos sólidos
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