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Reajuste médio de 10,24% nas
contas de água e esgoto de Passos
será tema de Audiência Pública

Reunião das Câmaras Técnicas
da ABAR debate revisão do
Marco Legal do Saneamento

Saneamento é fiscalizado
durante ação integrada na
Bacia do Rio das Velhas

Mais: Arsae realiza visita técnica ao Saae de Passos • EquiPAR visita Saae de Itabira • Diretor da Agência discute
em Brasília investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento para regulação • Ouvidoria promove visita técnica à ETE
Arrudas e à ETA Rio das Velhas • Na Estrada • Ouvidoria regulamenta abastecimento alternativo em até 24h

Reajuste médio de 10,24% nas contas
de água e esgoto de Passos será
tema de Audiência Pública
Os cálculos são resultados da Revisão Tarifária realizada pela Arsae-MG
A

Arsae-MG

(Agência

Reguladora

de

Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas
Gerais) realiza no dia 12 de dezembro uma
Audiência Pública em Passos para apresentar
os cálculos e permitir a participação popular
nos debates sobre a 3ª Revisão Tarifária
Periódica do Saae (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto) da cidade. A Agência estima
um reajuste médio de 10,24% nas contas de
água e esgoto a ser aplicado a partir de 1º
de março de 2018 e uma ampliação dos
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descontos para a população mais carente,
beneficiada com a Tarifa Social.
A Revisão Tarifária também irá garantir
recursos para investimentos em tratamento
de esgoto, obras de segurança hídrica,
reformas nos sistemas, expansão de redes,
elaboração de projetos, ações de proteção
e revitalização dos mananciais onde o Saae
realiza a captação de água, entre outros.
“Esse conjunto de mudanças aponta no
sentido

da

universalização

dos

serviços

de abastecimento de água e esgoto no
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município, levando em conta a manutenção

Audiência

de tarifas módicas e o equilíbrio econômico-

Além da sessão presencial que será realizada

financeiro do prestador”, define a Agência.

na AMEG (Associação dos Municípios da

Com as alterações, os usuários residenciais
atendidos

com

água

e

esgoto,

que

consomem mensalmente 10m³ (10 mil litros) e
que hoje recebem faturas no valor de R$28,58,
passarão a pagar R$31,66, um acréscimo

Microrregião do Médio Rio Grande) a partir
das 13h, os interessados em contribuir podem
enviar

email

para

audienciapublica19@

arsae.mg.gov.br até o dia 26 de dezembro
de 2017.

de R$3,08 por mês. Já os moradores que

A Nota Técnica que detalha os cálculos e

estão enquadrados nos critérios da Tarifa

o regulamento da Audiência Pública estão

Social, para a mesma faixa de consumo,

disponíveis no site www.arsae.mg.gov.br.

terão um desconto de -13,77% com contas

Após o período de Audiência Pública, a

que passam de R$18,41 para R$15,88, o que

Arsae-MG irá considerar, discutir e responder

equivale a uma redução mensal de R$2,54.

às contribuições fundamentadas e poderá

Os cálculos foram realizados considerando a

refinar as análises. Dessa forma, busca-se

capacidade de pagamento da população.

garantir o controle social e a participação
popular nos processos decisórios.
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Reunião das Câmaras Técnicas da
ABAR debate revisão do Marco Legal
do Saneamento
A Arsae-MG sediou, nos dias 23 e 24
de novembro, as reuniões da CTSan
(Câmara Técnica de Saneamento Básico,
Recursos Hídricos e Saúde), da CTJI
(Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos
e Institucionais) e da CTGás (Câmara
Técnica de Petróleo e Gás) promovidas
pela Associação Brasileira das Agências
de Regulação (ABAR). As Câmaras
Técnicas são encontros de discussão
específica sobre temas ligados à ação
regulatória.
O principal assunto em debate foi a
Medida Provisória (MP) proposta pelo
Ministério das Cidades de revisão do
Marco Legal do Saneamento. Para
a ABAR, é extremamente oportuno
um reexame da Lei 11.445/2007 que
traga mais clareza ao dispositivo
legal e, consequentemente provenha
INÍCIO

maior segurança jurídica. “A proposta
do Governo Federal é importante,
entretanto, a quantidade de temas
complexos e polêmicos apresentados
exige um debate mais aprofundado
com os diversos setores envolvidos, para
aperfeiçoamento das propostas, bem
como a inclusão de outros temas que
são importantes para a regulação do
saneamento básico”, afirmou em ofício
enviado ao Ministério das Cidades.
O diretor geral da Arsae-MG, Gustavo
Cardoso, também ressaltou os grandes
desafios colocados pela MP e que precisam
ser enfrentados com organização
por parte das Agências Reguladoras.
Cardoso, que fez o encerramento do
encontro, parabenizou a ABAR pela
iniciativa de reunir representantes com
trabalhos efetivos. Além disso, ele deu
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as boas-vindas ao novo presidente da
Associação, Fernando Franco, que
prometeu uma gestão empenhada e
com novas ações para tornar a ABAR e
as Agências mais reconhecidas.
Mais de 70 pessoas participaram
das reuniões das câmaras Técnicas.
Estiveram representadas, além da ArsaeMG, a ARSESP, AGENERSA/RJ, Sedectes/
MG, ARSEP/RN, PMM, ARESC, ARES-PCJ,
AGERBA, ADASA, ARSP, FGV-Rio, AGR-GO,
AGERGS, AGER/MT, ARIS, ANPE, ARSAEG/
Guaratinguetá, ARCE-CE, CISABRL, AGIR
e MOB-MA.
CTSan
Com uma programação intensa, a
CTSan discutiu a regulação dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos; o impacto da regulação sobre
a eficiência dos prestadores; planos
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municipais de saneamento básico;
eficiência energética; entre outros.
Os servidores da Arsae-MG foram
destaques
apresentando
estudos
elogiados por representantes de outras
Agências. O gerente de informações
econômicas, Samuel Barbi, falou sobre
o andamento do Projeto Acertar que
representará um marco na auditoria
e certificação de informações do
Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS). O coordenador da
área Econômica, Raphael Brandão,
tratou sobre o instrumento de destinação
específica que a Arsae-MG implantou
durante a Revisão Tarifária da Cesama. O
procedimento foi considerado corajoso
e parabenizado pela competência. No
grupo técnico que debateu qualidade
da água e esgoto, os servidores Fernando
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de Paula, Mayara Milaneze e Taiana
Netto foram responsáveis por conduzir o
debate sobre fiscalização dos serviços de
tratamento de esgoto, sua abrangência
e como pode ser feita a avaliação
da qualidade técnico-operacional da
prestação dos serviços de saneamento
baseado nas vistorias diretas. Por fim,
Taiana Netto retornou para falar sobre
a melhoria de processos, fazendo uma
análise da metodologia aplicada na
regulação do saneamento em Minas
Gerais. A proposta foi muito bem recebida
pelos participantes da Câmara Técnica
e a servidora foi convidada a integrar
o grupo técnicos de Participação dos
Usuários e Governança.
CTGás
A IV Reunião da Câmara Técnica de
Petróleo e Gás da ABAR discutiu, entre
outros assuntos, uma metodologia de
cálculo da revisão tarifária, assim como
a elaboração de uma Nota Técnica,
visando um texto mais coeso e unificador
por parte dos órgãos reguladores.
Outro tema levantado pelo gerente
da Câmara de Política Econômica e
Tarifária da Agenersa/RJ, Fábio Côrtes foi
a necessidade de colocar investimentos
na composição da tarifa. Ricardo
Fiorenzano, que atua na Agência
Reguladora de Pernambuco defendeu a
INÍCIO

realização de uma fiscalização comercial
junto aos prestadores.
Foram
discutidos
ainda
assuntos
relacionados às diversidades tarifárias
para o autoprodutor, auto importador e
o consumidor livre. O Superintendente de
Análise Econômica Financeira da Agência
Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo (Arsesp), Anton
Schwuter, lembrou alguns problemas
enfrentados por alguns regulados, como
entraves jurídicos e o descumprimento
de algumas normativas.
No segundo dia as contribuições giraram
em torno do aperfeiçoamento do Projeto
de Lei nº 6407, que busca dar mais
competitividade ao setor, fomentando a
produção e o consumo de gás natural.
O diretor da ABAR, Fernando Franco,
mediou o debate no qual foram discutidos
assuntos como a universalização do
serviço e a distribuição do gás.
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Para a coordenadora de Gás da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana
e Serviços Públicos do Maranhão, Isabela
Ribeiro, participar de reuniões da Câmara
Técnica oportuniza a troca e discussão de
experiências vivenciadas no setor, além
de permitir o fortalecimento, valorizando
assim o papel das Agências Reguladoras
Estaduais.
Participaram
representantes
da
Agenersa/RJ, da Agência Reguladora
de
Pernambuco
(ARPE),
Agência
Reguladora de Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo (Arsesp), de
Santa Catarina e da Agência Estadual
de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
do Maranhão (MOB).
CTJI
Na VI Câmara Técnica de Assuntos
Jurídicos e Institucionais – CTJI da ABAR
Fernanda Almeida e Patrícia Sampaio,
da Fundação Getúlio Vargas-RJ, falaram
sobre a autonomia das agências
reguladoras. Foi apresentada uma
pesquisa com dados sobre autonomia
decisória,
autonomia
financeira
e
defesa judicial das agências reguladoras
federais.
No dia 24, a CTJI debateu a
repercussão jurídica da MP de revisão
do Marco Legal do Saneamento.
Foram recebidas contribuições de
diversas agências. Aquelas que forem
referentes à regulação e de consenso
entre os órgãos, serão consolidadas e
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apresentadas ao Ministério das Cidades
como documento oficial da ABAR. Em
seguida, Aerton de Oliveira, analista
da Arsae-MG, realizou apresentação
sobre processos movidos por usuários de
condomínios (multieconomias) de Juiz
de Fora contra a Cesama, companhia
de abastecimento de água da cidade.
“Nesses processos, os autores contestam
a aplicação da metodologia tarifária
definida pela Arsae-MG, que autoriza a
cobrança de tarifa fixa por economia; os
condomínios requerem a aplicação da
tarifa por ligação. Como demonstrado
pela área técnica, em decorrência da
progressividade da tarifa, a aplicação
da tarifa por ligação tende a prejudicar
os próprios condomínios”, explicou o
analista.
Além disso, foram apresentados os
argumentos jurídicos que subsidiam a
defesa da política tarifária da Agência: a
separação dos Poderes, a ilegitimidade do
Judiciário para apreciar o mérito dos atos
administrativos e a própria jurisprudência
do STJ que trata especificamente da
cobrança de consumo mínimo e tarifa
fixa nos condomínios.
7

Saneamento é fiscalizado durante ação
integrada na Bacia do Rio das Velhas
Integrando as equipes do Governo
de Minas e de órgãos federais que
participam da Primeira Operação do,
a Arsae-MG (Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas
Gerais) realizou a vistoria nas estações
de tratamento de esgoto e de água das
cidades de Nova Lima e Raposos nos dias
20 e 22 de novembro, respectivamente.
Os municípios são atendidos pela Copasa
(Companhia de Saneamento de Minas
Gerais), empresa regulada pela Agência.
Em Nova Lima, a Arsae-MG identificou
problemas operacionais no Jardim
Canadá e no Vale do Sereno, que são os
dois bairros onde a Copasa tem concessão
para prestar serviço de tratamento de
esgoto. Na primeira localidade, não está
havendo o atendimento aos parâmetros
da norma ambiental na Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) que está
recebendo lançamentos não domésticos.
Já no Vale do Sereno, região adensada
e verticalizada com a presença de
nascentes, constatou-se deficiências
de planejamento e a ETE trabalha com
sobrecarga hidráulica, o que acarreta
baixa eficiência na remoção de efluentes.
Além disso, a licença ambiental para
operação está vencida.
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Em Raposos, foram fiscalizadas as ETEs da
sede e do bairro Galo. Esta última opera
adequadamente. A estação principal,
no entanto, foi colocada em operação
recentemente e atua com apenas um
reator UASB, não havendo tratamento
secundário do esgoto. Os demais bairros
da cidade têm coleta, mas ainda lançam
esgoto in natura no Córrego da Prata
e no Rio das Velhas, devido à falta de
elevatórias.
Após a avaliação da Agência, um
relatório será encaminhado para a
Copasa, que terá 30 dias para apresentar
um Plano de Ação capaz de corrigir
as não conformidades. Para a ArsaeMG, a Operação conjunta aponta para
uma solução difícil, porém adequada
e necessária para o enfrentamento
dos problemas de escassez hídrica e
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de degradação ambiental. Do ponto
de vista do saneamento, a Agência
destaca que a ausência de serviços de
esgotamento sanitário provoca e agrava
questões de saúde e de meio ambiente,
comprometendo as fontes de captação
de água, como o Rio das Velhas, que ficam
à jusante das localidades que não são
atendidas pelos serviços de saneamento.
Programa de Fiscalização
Integrada do Rio das Velhas
O
programa
possui
a
finalidade
de contribuir para o processo de
Revitalização da Bacia do Rio das Velhas,
a partir de um olhar interdisciplinar,
buscando a proteção do meio ambiente
natural, através do uso sustentável de
seus recursos naturais e a melhoria da
qualidade de vida das populações. Por
meio de ações integradas de fiscalização
nos empreendimentos impactantes da
Bacia é possível potencializar a atuação
e o poder fiscalizador de cada instituição
parceira.
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O programa possui caráter continuado e
permanente. A operação realizada neste
ano encontra-se inserida num amplo
conjunto de ações de fiscalização que
serão realizadas em toda a bacia nos
próximos anos. A adesão ao programa
é voluntária e de fluxo contínuo, sendo
assim, a qualquer momento novos
parceiros poderão aderir ao programa.
Atualmente, fazem parte do Programa a
Semad; Feam; Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG); PMMG; Ibama; Arsae-MG;
Crea/MG e Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio das Velhas (CBH-Velhas).
A Bacia
A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas
está localizada na região central de Minas
Gerais. Suas nascentes estão localizadas
nos limites da Área de Proteção Ambiental
da Cachoeira das Andorinhas, município
de Ouro Preto. O rio das Velhas é o maior
afluente em extensão da bacia do Rio São
Francisco, com 761 Km, desaguando no
rio São Francisco na localidade de Barra
do Guaicuy, em Várzea da Palma (MG).
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Arsae realiza visita técnica
ao Saae de Passos
A Arsae-MG promoveu nos dias 30 e 31
de outubro uma visita técnica ao Saae de
Passos, cujo objetivo foi dar continuidade
ao processo da Revisão Tarifária do
prestador, como explica o gerente de Ativos
Regulatórios Márcio Figueiredo. “A reunião
do dia 30 teve como objetivo apresentar
ao Saae uma visão geral do processo
da revisão tarifária e esclarecer dúvidas
acerca do novo Plano de Investimentos.
A visita nas unidades, realizada no dia
31 foi para entender a situação atual do
sistema e as necessidades do novo plano
de investimentos que correspondente ao
período de 2018 a 2019”, explica.
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Entre os locais visitados estão, o
Almoxarifado geral do Saae, a Estação de
Tratamento de Água – ETA Antônio Porto, a
Captação de água da ETA Antônio Porto
e a Estação de Tratamento de Esgoto –
ETE Complexo Antônio Ubirajara dos Reis,
a Estação de Tratamento de Água - ETA
Rio Grande e a Captação de água da
ETA Rio Grande.
Além do gerente de Ativos Regulatórios
Márcio Figueiredo, participaram da visita
técnica o gerente de Regulação Tarifária,
Renan Pereira Almeida e o assessor da
Coordenadoria Operacional Fernando
Silva de Paula.
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EquiPAR visita Saae de Itabira
A Equipe de Perdas para Assuntos
Regulatórios* (EquiPAR), composta pelos
servidores Érica Villalaz, Mayara Bastos e
Otávio Hamdan, realizou visita técnica
ao Saae de Itabira nos dias 9 e 10 de
novembro. O objetivo do encontro foi
verificar a execução das ações propostas
e apresentadas à Agência pelo prestador
de serviços para o Programa de Perdas
no âmbito da destinação específica para
combate e redução de perdas.
De acordo com a equipe, o Saae
apresentou, na reunião de abertura, as
ações executadas e em andamento,
além das realizadas para o programa de
perdas com recursos próprios, ou seja,
sem a utilização do recurso da destinação
específica. As ações realizadas com o
recurso da destinação específica foram:
aquisição de computador e software
para gestão de perdas, instalação
de macromedidores, instalação de
manômetros,
impermeabilização
de
reservatórios e substituição da rede
de distribuição em PVC. Estão em
andamento as ações de calibração
de macromedidores e licitação para
a contratação de especialista em
programação
de
supervisório.
O
Saae também realizou a troca de 322
hidrômetros com recurso próprio para
combate e redução de perdas.

encerramento dos trabalhos, foi realizada
uma reunião na qual expuseram o cenário
encontrado em campo. Para a EquiPAR,
nos anos de 2015 e 2016, apesar dos
esforços da Agência, o Saae de Itabira não
apresentou avanços nas ações propostas
para o combate e redução de perdas do
Sistema de Abastecimento de Água do
município. Nesta visita técnica a equipe
encontrou um novo cenário operacional
e constatou avanços significativos na
execução dos projetos, além do atual
comprometimento do Saae perante a
redução das perdas do sistema.
*O GT Perdas está com uma nova
denominação: Equipe de Perdas para
Assuntos
Regulatórios
(EquiPAR).
A
mudança do nome deu-se em virtude das
atividades e das novas atribuições dos
trabalhos em andamento.

Os técnicos da Arsae-MG definiram
as unidades operacionais do sistema
que seriam vistoriadas in loco. E, no
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Diretor da Agência discute em Brasília
investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento para regulação
Em continuidade às ações que se iniciaram
durante o X Congresso Brasileiro de
Regulação, foi feita nova reunião, no dia
19 de outubro, incluindo representantes
da Casa Civil da Presidência da
República, da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), fundação vinculada ao MEC, e
da ABAR.
A proposta da parceria entre as entidades
consiste em um fundo de investimento em
Pesquisa e Desenvolvimento voltado ao
tema da regulação. Este terá seus recursos
provenientes das entidades reguladas e
outros interessados da iniciativa privada,
e dará suporte a um programa dirigido a
qualificação dos profissionais que atuam
no cenário regulatório, tanto dos entes
reguladores, como dos regulados. Não
haverá participação do orçamento
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das agências, mas de recursos não
contingenciáveis, além de parte do
percentual da receita líquida que as
empresas reguladas são obrigadas a
investir em P&D.
A ABAR foi convidada a participar da
iniciativa como fomentadora e partícipe
efetiva, pois integrará o conselho decisório
do fundo e participará dos temas
afetos aos programas de excelência e
qualificação.
Estiveram presentes o Ministro Eliseu
Padilha, da Casa Civil; o Presidente da
CAPES, Abílio Baeta Neves; os Assessores
Eduardo Krause e Concepta Pimentel;
além dos representantes da ABAR Fábio
Alho (ARSAM), Fernando Alfredo Franco
(ARCE), Adir Faccio (ARIS), Arthur Vieira
Bastor (AGETRANSP), Gustavo Gastão
(ARSAE-MG) e Adelce Queiroz (ADASA).
12

Ouvidoria promove visita técnica à
ETE Arrudas e à ETA Rio das Velhas

A Ouvidoria da Arsae-MG promoveu nos
dias 5 e 6 de dezembro uma visita técnica
à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)
da Bacia do Ribeirão Arrudas, à Estação de
Tratamento de Água (ETA) do Rio das Velhas
e ao Centro de Operações de Sistemas (COS)
da Copasa.
O objetivo da visita foi conhecer todo o
processo e a estrutura responsável pelo
tratamento de grande parte do esgoto
coletado, assim como o tratamento de
água, responsável por abastecer 70% da
região metropolitana de Belo Horizonte. Na
oportunidade, os servidores acompanharam
todas as fases do tratamento do esgoto,
desde a sua chegada à ETE até a saída dos
efluentes para o rio. Na ETA foi possível verificar
todo o caminho da água, desde a captação
até o tratamento e o bombeamento para
distribuição. No COS eles tiveram acesso ao
gerenciamento do sistema de distribuição
de água, através da supervisão, medição
e operação, em tempo real, de válvulas,
elevatórias, reservatórios e ao monitoramento
da qualidade da água.
INÍCIO

De acordo com o servidor responsável pela
Ouvidoria, Moacir Assunção, o objetivo da
visita foi conhecer in loco todo o processo,
de forma a subsidiar a Ouvidoria e os demais
setores da Agência no atendimento aos
usuários, com informações sobre os serviços
prestados pela Copasa. “O objetivo foi
entender todo o processo de tratamento de
esgoto e de água, para que pudéssemos
dar ao usuário uma informação precisa, com
um embasamento maior. E foi também uma
forma de oportunizar aos servidores que não
conheciam as estações, a chance de terem
esse contato”, explica. Como o gerente
de regulação tarifária, Renan Almeida,
que visitou a ETE e a ETA pela primeira vez.
“Considerei a visita bastante proveitosa,
além da recepção cordial e da qualidade
dos técnicos que nos recepcionaram, muitas
dúvidas importantes foram esclarecidas”,
afirma.
Além dos servidores Moacir Assunção e Renan
Almeida, participaram das visitas técnicas
os servidores Matheus Valle, Fernando Silva,
Márcio Otávio, Evandro Brazil, Nathália
Ribeiro, Glauco Ribeiro e Duílio Martins.
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PAVÃO
Os fiscais Guilherme e Maurício
atenderam demanda da
Prefeitura e fiscalizaram a sede
e os distritos atendidos pela
Copanor. Foram encontradas
falhas de manutenção e
conservação das unidades.

Divinópolis, Curvelo e Itapecerica
O gerente de Fiscalização Operacional,
Henrique Barcelos representou a Arsae-MG
e participou das reuniões das CPIs instaladas nas respectivas Câmaras de Vereadores
devido às múltiplas reclamações sobre a
prestação de serviços da Copasa. Durante
os eventos, foram esclarecidos diversos
pontos importantes para propostas de
melhorias nos sistemas e especialmente esclarecimentos à população sobre a atuação
da Agência.

BOM DESPACHO
O fiscal Marcelo Oliveira
atendeu demanda da Prefeitura sobre racionamento e
ameaça de rompimento de
contrato.
SÃO JOSÉ DO GOIABAL
A fiscal Karla da Silva
atendeu demanda do MP
sobre qualidade da água.
Não foram encontrados
problemas.

ARCOS
A fiscal Denise Avelar atendeu pedido da Prefeitura e verificou o SAA e avaliou o cumprimento
do Plano de Racionamento vigente. A restrição
hídrica em Arcos começou em julho e, com as
últimas chuvas o abastecimento foi normalizado.

Nova Lima e Raposos
O fiscal Lucas Marques atendeu demanda da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e
integrou a equipe que fez a
fiscalização conjunta da Bacia
do Alto Rio das Velhas.
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SÃO JOÃO NEPUMUCENO
O fiscal Marcelo Oliveira atendeu
demanda da prefeitura de
renovação de contrato.

PIRANGA
A fiscal Karla da Silva atendeu
demanda do Ministério Público (MP)
para verificar qualidade da água.
Foram constatados problemas na
estrutura da ETA e descumprimento
do plano de amostragem de análises
de qualidade da água na saída do
tratamento. Segundo operadores, a
rede de distribuição seria antiga e isso
acarreta na liberação de ferrugem
em momentos de desabastecimento
e reabastecimento. O fato tem
preocupado a população, visto que
a água distribuída acaba contendo
cor e odor, ainda que os padrões de
potabilidade sejam atendidos.
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Ouvidoria regulamenta abastecimento
alternativo em até 24h
A Ouvidoria da Arsae-MG passou a solicitar da Copasa, desde o dia
27 de outubro, por meio de ofício, o abastecimento alternativo
com caminhão pipa no prazo de 24 horas, conforme previsto
na Legislação. O pedido acontecerá nas situações em
que os usuários questionarem o cumprimento do plano de
racionamento e, consequentemente, do rodízio, e se após a
apresentação de registros de reclamações junto à Ouvidoria
da Copasa obtiverem respostas insatisfatórias.
“Tendo em vista as contestações das informações emitidas pela
Copasa em relação ao cumprimento dos planos de racionamento, a Ouvidoria emitiu
um alerta à Agência e se reuniu com a Diretoria Colegiada e Coordenadorias para
alinhar tratamento mais efetivo para a solução do problema de abastecimento de
água, o que culminou na solicitação de abastecimento alternativo, conforme preceitua
a Resolução Arsae 68/2016”, explica o responsável pela Ouvidoria da Agência, Moacir
Moreira.
Segundo Moacir, o número recorrente de reclamações dos usuários quanto ao
não cumprimento do cronograma dos rodízios, motivou a Ouvidoria. Caso haja
descumprimento por parte do prestador, a Ouvidoria dará ciência à Diretoria da ArsaeMG, que poderá determinar a suspensão de cobrança da tarifa do usuário não atendido.

Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG
Rod. Papa João Paulo II, 4001
Serra Verde - Ed. Gerais / 12° e 13º andar
BH / MG - CEP 31630-901
Diretoria Colegiada ARSAE-MG:
Gustavo Cardoso - Diretor-Geral
Gustavo Cunha Gibson - Diretor
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