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Arsae-MG empossa novas
Diretora e Ouvidora
Tomaram posse no dia 20 de dezembro a

contribuir da melhor forma, agregando

nova diretora da Arsae-MG Camila Silveira

conhecimento à Arsae-MG e aprendendo

Carvalho e a Ouvidora Maria Cristina Alves

diariamente.

Pereira.

Elas

foram

recepcionadas

pelo

diretor geral, Gustavo Cardoso e pelo diretor
Gustavo Gibson, além dos demais servidores
da Agência que deram as boas-vindas.

Com relação à nomeação da Ouvidora,
Cardoso frisou que já era um anseio grande
essa nomeação, uma vez que o cargo se
encontrava vago por mais de dois anos.

O diretor geral destacou a capacidade

“Trabalhamos arduamente junto ao Governo

técnica

quem

do Estado, pressionando por essa nomeação,

trabalhou no Departamento Municipal de

mesmo em um cenário de crise no qual

Água e Esgoto de São João del-Rei, e lembrou

tudo se torna mais difícil, mas ainda assim

que a diretoria colegiada da Agência voltou

conseguimos ocupar esse posto com uma

a ficar completa com a sua chegada. Camila

pessoa que, com certeza, irá agregar muito

agradeceu a confiança e disse que espera

à Agência”, afirmou. A Ouvidora disse que
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da

nova

diretora,

com
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está muito motivada para o desempenho

órgão em 2014 e início de 2015. Foi também

das suas funções e espera contribuir. “Estou

Diretora de Transparência na Controladoria-

muito animada a encarar esse desafio.

Geral da Prefeitura Municipal de São João

Sempre gostei muito de trabalhar em equipe

del-Rei.

e acho que na Arsae-MG poderemos fazer
um excelente trabalho”, espera a Ouvidora.

A nova Ouvidora Maria Cristina Alves Pereira
é formada em Arquitetura e Urbanismo

Currículos

pelo Centro Universitário Metodista Izabela

A nova diretora Camila Silveira Carvalho

Hendrix, além de ter formação acadêmica

é

pela

em Psicologia pela UFSJ, com especialização

Universidade Federal de São João del-Rei

em “Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde”

(UFSJ), com especialização em Gestão

pela mesma Universidade. Foi Vice-Prefeita

Pública (UFSJ) e em Gestão de Políticas

e Secretária Municipal de Desenvolvimento

Públicas pela Unicamp e UFOP. Foi Diretora

Urbano e Sustentabilidade no período de

Geral no Departamento Autônomo de Água

2013 a 2016 em São João del-Rei. Também

e Esgoto (DAMAE) de São João del-Rei no

atuou nas secretarias municipais de Saúde

período de 2015 a 2016. Também atuou como

de Belo Horizonte, Juatuba e Santa Rita do

Assessora de Controle Interno neste mesmo

Ibitipoca.
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graduada

em

Administração
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Apresentação de fim de ano: Agência
realiza balanço das atividades e
projeta ano produtivo
Como é de costume em todo fim de ano,
no dia 15 de dezembro aconteceram
as apresentações sobre o que de mais
importante foi desenvolvido na Agência
ao longo de 2017. O diretor geral
Gustavo Cardoso realizou a abertura
e agradeceu o empenho de todos os
servidores, sem os quais seria impossível
realizar tantas atividades importantes.
“Foi um ano muito difícil, mas ainda assim
conseguimos dar conta de resolver todas
as nossas demandas, graças ao trabalho
sério de cada um de vocês”, agradeceu.
Durante o evento, ele aproveitou para
apresentar aos servidores o novo gerente
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de Planejamento, Gestão e Finanças
Samir Carvalho Moysés.
Dando início as apresentações, o então
servidor responsável pela Ouvidoria
Moacir Assunção fez um apanhado das
atividades desenvolvidas pelo setor,
que realizou, aproximadamente, 6 mil
atendimentos no ano passado. Abrindo
as apresentações da Coordenadoria
Econômica, a servidora Paula Almeida
destacou a Revisão Tarifária da Copasa
e a realização de Audiências Públicas
que contribuíram para a participação
social. Mencionou ainda o estudo
da capacidade de pagamento dos
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usuários, a verificação dos ativos e o
repasse tarifário para fundos municipais
de saneamento.
O gerente de Regulação Tarifária Renan
Pereira relembrou os reajustes tarifários
do Saae de Passos e da Cesama de Juiz
de Fora, bem como a revisão tarifária da
Copasa e a proposta de metodologia
de reajuste para resíduos sólidos, em
andamento.
O gerente de Fiscalização Econômica
Cesar Rocha citou algumas ações
estruturantes, como a uniformização
de determinações para devoluções de
valores aos usuários e o aprimoramento
de fluxos e controles internos. O gerente
de Informações Econômicas Samuel Barbi
relembrou os projetos de maior relevância
(ProSun e Acertar), cuja proposta é
facilitar o acesso dos usuários, do poder
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público e dos demais interessados,
promovendo maior transparência e
controle social sobre questões que
envolvem o setor de saneamento. Na
sequência, representando a Gerência
de Ativos Regulatórios, o servidor André
Horta citou como uma das atividades
mais importantes a verificação de ativos
da Copasa, que contribuiu para o cálculo
da revisão tarifária.
Iniciando
as
apresentações
da
Coordenadoria Operacional Rodrigo
Polizzi disse que a Arsae-MG criou um
Grupo de Trabalho para dar solução
ao tratamento e a disposição final dos
esgotos sanitários no distrito da Serra do
Cipó, além de fomentar o aporte de
recursos do CBH-Velhas (oriundos da
cobrança) para o esgotamento sanitário.
A gerente de Regulação Operacional

5

Lívia Gamboge citou as principais ações
desenvolvidas, entre elas a criação
de normativas (Resolução de Água,
Esgoto e a que estabelece Condições
Gerais) e a proposta de utilização do
aplicativo Whatsapp, que já é feito em
outros estados, como forma de estreitar
e otimizar o contato com os prestadores.
O gerente de Fiscalização Operacional
Henrique Barcelos destacou as inúmeras
fiscalizações realizados por sua equipe,
que percorreu todas as regiões do estado,
detectando
problemas,
propondo
soluções e orientando os prestadores.
Citou a participação da GFO nas CPI´S
nos municípios de Divinópolis, Curvelo
e Itapecerica. E a elaboração de
uma cartilha do Racionamento, em
parceria com a Ascom. A gerente de
Planejamento e Controle Erica Villalaz
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comemorou os resultados alcançados e
afirmou que a GPC está migrando os 345
processos físicos para o Sistema Eletrônico
de Informações (SEI!), tornando todos
processos digitais em 2018. Além disso,
destacou a criação da Equipe de Perdas
para Assuntos Regulatórios (Equipar).
Por fim, a gerente de Informações
Operacionais Gizele Borba relembrou
as principais atividades, entre as quais
o gerenciamento da base de dados, o
desenvolvimento de metodologias e o
monitoramento dos mananciais. Para o
próximo ano, ela destacou a expectativa
com a publicação da Resolução de
Informações. “Com a Resolução de
Informações passaremos a receber
informações mais abrangentes sobre
os sistemas de abastecimento de água
e esgotamento sanitário de todos os
prestadores regulados”, afirmou.
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Arsae-MG finaliza processo da
Audiência Pública do Prosun e publica
respostas às contribuições
Após a realização da Audiência Pública
em outubro e o recebimento das
contribuições pela internet, ocorrido entre
os dias 23 de setembro e 24 de outubro de
2017, a Arsae-MG publicou no dia 22 de
dezembro a Nota Técnica Intergerencial
Nº 03/2017 que consolida as contribuições
recebidas pela Agência neste período
relativas ao Projeto Sunshine (ProSun):
Regulação por Exposição.
O gerente de Informações Econômicas
Samuel Alves Barbi Costa considerou
bastante positivo o resultado da
Audiência Pública, pois as contribuições
serviram para a melhoria da metodologia
apresentada. “Algumas das contribuições
foram muito valorosas, dentre elas
destacam-se a avaliação dos Indicadores
23 e 24. Os problemas identificados nesses
indicadores, correspondentes a não
apreciação de populações na área de
concessão dos prestadores de serviços
e de usuários factíveis (aqueles que têm
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rede à disposição, porém não realizam
conexão ao sistema público), conduziram
a uma sugestão ao Ministério das Cidades
para inclusão das referidas variáveis no
Sinisa. O Ministério se mostrou favorável à
inserção desses dados que, possivelmente
estarão disponíveis para o 2º ciclo de
avaliações do ProSun”, explica.
Na sessão presencial, que aconteceu
no dia 9 de outubro, foram recebidas
oito contribuições e questionamentos da
Cesama (Juiz de Fora), Copasa, Prefeitura
de Belo Horizonte e Fundação João
Pinheiro, sendo todas respondidas durante
a própria Audiência Pública. No período
de consulta na internet foram recebidas
contribuições de dois proponentes:
Copasa e Projeto de Eficiência Energética
em Sistemas de Abastecimento de Água
(ProEESA). Ao todo foram 20 contribuições
realizadas,
sendo
5
deferidas,
3
parcialmente deferidas e 12 indeferidas.
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O gerente explica que a previsão de
publicação da Resolução foi ajustada
para 2018. “Com ela terá início o processo
de avaliação dos serviços com base nos
critérios e metodologia definidos. Esperase que ao longo de 2018 sejam publicados
relatórios de avaliação de desempenho
dos anos de referência 2015 e 2016”,
explica Barbi.
Transparência e Controle Social
A ideia essencial do ProSun é facilitar o
acesso dos usuários, do poder público e
dos demais interessados a informações
sobre
a
qualidade
dos
serviços,
promovendo um entendimento mais
simplificado sobre questões que envolvem
o setor de saneamento e incentivando a
participação em discussões sobre o tema.

INÍCIO

Com a implementação da metodologia
de avaliação pretende-se fornecer
aos usuários e demais interessados um
instrumento para avaliar a qualidade dos
serviços prestados.
A divulgação dos resultados dos
prestadores regulados é uma forma de
reconhecer bons trabalhos realizados e
abrir espaço para o compartilhamento de
boas práticas de prestação dos serviços.
Já sob a perspectiva dos prestadores, a
publicidade de resultados insatisfatórios
tende a pressioná-los pela busca de
melhorias para a população. Espera-se
com isso a inserção gradativa de uma
cultura de acompanhamento e gestão
de resultados no setor de saneamento no
estado.
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Em Audiência Pública, Arsae-MG
apresenta a proposta de Revisão
Tarifária do SAAE de Passos

A Arsae-MG realizou 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 descontos para a população mais
carente, beneficiada com a Tarifa Social.
O resultado final será publicado no dia 29
de janeiro de 2018.
O diretor da Agência Gustavo Gibson
fez a abertura do evento ressaltando
que o debate não se restringia apenas
ao preço de tarifa, mas que a discussão
era sobre a política de saneamento
que será entregue aos filhos e netos da
INÍCIO

população de Passos. “Atravessamos
uma crise hídrica sem precedentes em
cidades que nunca souberam o que era
racionamento de água. Passos tem uma
situação privilegiada porque está perto
do Rio Grande, mas tem que preservar
sua nascente. Além disso, em breve a
cidade terá 40 novos bairros, tudo isso
demanda estudo, visão e preocupação
por parte da Arsae-MG. O que está em
jogo nesse momento é o que nós vamos
querer fazer daqui para frente para que a
população continue desfrutando de uma
cidade tão bonita e com qualidade de
vida”, declarou.
Em seguida, o gerente de Fiscalização
Econômica Cesar Rocha apresentou o
relatório do que foi feito desde a última
Revisão Tarifária do SAAE que analisa
o equilíbrio econômico-financeiro do
prestador. Ele discorreu sobre quatro
dimensões principais: o perfil de consumo
e do tipo de usuários; o faturamento,
despesas, receitas e capacidade de
realizar investimentos; avaliação e
acompanhamento periódico da evolução
do serviço; e quais seriam os maiores riscos
para a prestação de serviços”.
Já o gerente de Regulação Tarifária
Renan Almeida explicou os estudos da
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Revisão Tarifária que levou ao índice
médio de 10,24%. A proposta pretende
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.
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 de R$3,08 por mês. Já os
moradores que estão enquadrados nos
critérios da Tarifa Social, para a mesma
faixa de consumo, terão um desconto
de -13,77% com contas que passam de
R$18,41 para R$15,88, o que equivale
a uma redução mensal de R$2,54. Os
cálculos foram realizados considerando
a capacidade de pagamento da
população.
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Participação
A Audiência Pública contou com um
número reduzido de pessoas. Estiveram
presentes o diretor do SAAE Pedro Teixeira
acompanhado de funcionários e os
vereadores Alex Bueno e Aline Macedo.
Os edis questionaram o aumento e
solicitaram explicações sobre como o
índice é construído e sobre como se dá o
processo de Revisão. A equipe do SAAE
participou dos debates esclarecendo
onde os recursos estão sendo aplicados.
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Servidor participa de Audiência
Pública em São João Nepomuceno

INÍCIO

O assessor da Coordenadoria Operacional
Elbert Figueira Araújo Santos participou no
dia 12 de dezembro de uma Audiência
Pública em São João Nepomuceno que
discutiu o Contrato de Programa para
a renovação dos Serviços Públicos de
Abastecimento de Água e assunção
da prestação dos Serviços Públicos de
Esgotamento Sanitário no município.

é uma exigência da Lei 11.445, no que diz
respeito à participação e controle social.
Também foi o momento de esclarecer
a população sobre a prestação dos
serviços de abastecimento de água,
que já é prestado pela Copasa e o de
esgotamento sanitário, que atualmente é
prestado pela prefeitura e será assumido
pela concessionária”, esclarece.

Durante o evento, Elbert explicou sobre
o papel da Agência Reguladora na
regulação e fiscalização dos prestadores
de serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário. Também
destacou a importância da realização de
uma gestão participativa e esclareceu
que a Arsae-MG conta também com uma
Ouvidoria para atender diretamente aos
cidadãos. “A realização destas audiências

Na sequência foi feita uma apresentação
pela Copasa, que descreveu as ações, os
prazos e os valores a serem investidos pela
empresa nos sistemas de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário ao
longo da vigência do contrato. “A ArsaeMG realiza esse acompanhamento através
das fiscalizações que verificam se as metas
acordadas serão ou não cumpridas pelo
prestador de serviços”, explica o assessor.

11

Projeto Acertar confirma aditivo e
estabelece novo planejamento para 2018
O sucesso dos cursos de capacitação do Projeto Acertar, que visa ao desenvolvimento de
metodologias de Auditoria e Certificação de informações do SNIS (Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento), e as contribuições neles recebidas motivaram discussões
que resultaram em aditivo ao Projeto, nos quais foram incorporadas as etapas resumidas
no quadro a seguir:

INSTRUMENTO

ADITIVO

ETAPA

STATUS /
PRAZO ESTIMADO

DESCRIÇÃO

6

Adaptação dos Guias de Certificação e
de Melhores Práticas às informações do
novo Sistema Nacional de Informações de
Saneamento Básico (SINISA)

7

Regramento para Certificação de Indicadores
(SNIS e SINISA)

A DEFINIR

8

Treinamento para Prestadores de Serviços e
Curso adicional para Agências Reguladoras

A DEFINIR

31/01/2018

Pretende-se que até abril de 2018 todo o material que irá orientar as Agências Reguladoras
em seus procedimentos de certificação de informações já tenha sido disponibilizado. A
Abar e Ministério das Cidades, então, darão orientações às agências sobre o início dos
trabalhos de certificação por meio de instrumento adequado ainda no primeiro semestre
do ano.
Os produtos das cinco primeiras etapas do Projeto Acertar estão disponíveis para consulta:
http://abar.org.br/projeto-acertar-finaliza-sua-quinta-etapa-e-discute-acoes-para-2018/
O Projeto Acertar é resultado da parceria entre o Ministério das Cidades e a ABAR (Associação
Brasileira de Agências de Regulação). Ele é executado no âmbito do Programa de
Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS e tem o propósito de aprimorar os processos
de gestão das informações dos prestadores de serviços de saneamento.

Com informações da ABAR
INÍCIO
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Servidor compartilha relato sobre
o saneamento em Paraty
O servidor Lucas Marques Pessoa da
Gerência de Fiscalização Operacional
(GFO) esteve em Paraty, cidade histórica
do litoral sul do Rio de Janeiro, e conta o
que pode perceber sobre a realidade do
saneamento fluminense.
Paraty foi um importante porto de
escoamento das riquezas minerais de Minas
Gerais, portanto o destino final da estrada
real. Suas ruas possuem o famoso meio-fio
que na época ficavam na metade da rua
e era onde se concentrava a drenagem
das vias, por isso o nome. Antigamente, os
efluentes das casas também corriam pelo
centro das ruas a céu aberto e inundações
naturais ocasionadas pelas marés faziam o
serviço de sanear as ruas e esgotar para o
mar esses efluentes.
Atualmente, as vias continuam alagando
com a entrada das marés e, segundo o
servidor, deve inundar o sistema de coleta
de esgoto. “Portanto, quando for a Paraty,
evite entrar na água durante as marés ou nas
poças que ficam após a inundação e lave
os pés após os passeios. Apesar de bastante
diluído, prevenir é melhor que remediar”,
orienta.

Rio Guandu
O Rio Guandu é o responsável pelo
abastecimento de água de mais de 90%
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
É um curso d’água artificial, suas águas
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são oriundas da vazão residual de duas
hidrelétricas em série que utilizam água de
uma transposição de bacia do Rio Paraíba
do Sul para gerar energia.
São captados 43 m³/s e tratados na ETA
Guandu, que foi por muito tempo a maior ETA
do mundo, sendo ultrapassada recentemente
por uma ETA da China. A companhia do RJ,
CEDAE, apresenta uma série de dificuldades,
inclusive financeiras, o que restringe o seu
investimento em tecnologias novas. A ETA
Guandu por exemplo, que é responsável por
abastecer quase 9 milhões de pessoas, tem
um sistema bastante antigo de telemetria e

13

controle, da década de 80. Além disso, a ETA
não trata o lodo produzido no tratamento,
sendo que gasta por dia, 180 toneladas de
sulfato de alumínio (coagulante). Ou seja,
são 180 toneladas de sulfato de alumínio
no lodo, além da matéria sólida que é
removida da água, despejadas no leito do
Rio Guandu diariamente. Como já citado,
a CEDAE enfrenta diversos problemas
operacionais e financeiros. A companhia
tem micromedição (hidrômetros) em menos
de 60% das suas economias, fazendo com
que ela simplesmente desconheça o seu

INÍCIO

volume real de perdas. Além disso, possui
uma enorme quantidade de ligações
clandestinas em suas adutoras de água,
os famosos “gatos”. As dificuldades são
tanto estruturais, do ponto de vista das
características geomorfológicas do Rio de
Janeiro (solo rochoso, grandes declividades
em certas áreas, baixas declividades em
outras, núcleos urbanos dispersos), quanto
dificuldades sociais, com diversas áreas
dominadas pelo tráfico ou milícias, o que
dificulta a cobrança pelos serviços, além
de áreas ocupadas irregularmente, sem
planejamento, o que dificulta a construção
de redes de água e esgoto.
Com isso, tem-se um cenário com grande
volume de esgoto sem coleta ou tratamento,
lançado diretamente nos lagos, lagunas
e canais da cidade do RJ. A Baía de
Guanabara, dada a poluição que recebe,
tem o aspecto e odor de uma gigantesca
estação de tratamento de esgoto, com
o adicional de resíduos sólidos, visto que
não possui um tratamento preliminar com
gradeamento.
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GIO disponibiliza novas informações na rede
A Gerência de Informações Operacionais (GIO) passou a disponibilizar informações de
eficiência das estações de tratamento de esgoto da Copasa. Essas informações são
decorrentes da Resolução Arsae-MG n° 96/2017, que autorizou a Revisão Tarifária do
prestador. “Vale destacar que essas informações serão recebidas pela Coordenadoria
Econômica e, quando encaminhadas à GIO, serão disponibilizadas a fim de subsidiar
outros trabalhos desenvolvidos na agência”, explica a gerente Gisele Borba. A
nova planilha, denominada “Eficiencia_ETEs”, está disponível no seguinte diretório:
U:\COORD OPERACIONAL\Consulta_geral\GIO\_Copasa.
A gerência também passou a disponibilizar informações detalhadas de contratos por meio do
arquivo “Contratos_versao_detalhada”. Vale lembrar que a GIO já publicava as informações
resumidas dos contratos na planilha “Contratos_resumo”.
Ambos arquivos estão no diretório:
U:\COORD OPERACIONAL\Consulta_geral\GIO\__Bases_Gerais.
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