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Proposta de repasse de recursos para
Fundos Municipais de Saneamento é
elogiada em Audiência Pública
Sessão presencial aconteceu no dia 23/05 no Crea-MG
A Arsae-MG realizou no dia 23/05
a Audiência Pública que discutiu o
mecanismo de reconhecimento nas
tarifas dos prestadores regulados dos
repasses para os fundos municipais de
saneamento básico (FMSB). A iniciativa
da Agência pretende garantir às cidades
mineiras recursos para investir na busca
pela universalização do saneamento, com
aumento do acesso ao abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem
pluvial e manejo de resíduos sólidos.
O Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB), que é uma das exigências para
que os municípios possam ter acesso ao
benefício, foi o tema que mais levantou
preocupação entre os participantes. Foi
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destacado que apenas 30% das cidades
do estado possuem o documento e,
mesmo as que possuem, muitos são
considerados ruins. Entre as sugestões
apresentadas, está a utilização dos
repasses tarifários para a elaboração
do PMSB e, posteriormente, aplicar em
projetos de saneamento. Também foi
salientada a importância de uma política
efetiva e eficiente do estado que estimule
e oriente a produção do plano. “O PMSB
é uma premissa que direciona como os
recursos devem ser investidos”, ressaltou
o diretor geral Gustavo Cardoso.
A proposta da Arsae-MG foi elogiada por
levar em conta o saneamento rural, que
na maior parte das vezes é esquecido
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dentro dos projetos e recebe poucos
investimentos, e por garantir uma fonte
de recursos para as cidades em um
momento de conjuntura econômica
desfavorável. Para Vitor Queiroz, o
Fundo possibilita uma estabilidade no
financiamento para o setor que sempre
recebeu aportes insuficientes. “Acredito
que seja uma oportunidade para que a
política de saneamento nas cidades se
torne institucional. Além disso, em um
momento onde não há mais recursos não
onerosos nas esferas estadual e federal, o
dinheiro do fundo poderá ser usado como
contrapartida para financiamentos de
obras, por exemplo”.
O diretor geral da Agência reforçou a
ideia afirmando que pode se pensar em
ações estruturantes a partir dos FMSBs,
capacitando mão de obra para gerir
os projetos de saneamento. “Espero
que a gente consiga aprovar uma
resolução que contemple boa parte das
contribuições recebidas e que a médio
e longo prazo a gente consiga sinalizar
a melhoria do saneamento em Minas
Gerais”, concluiu Cardoso.

A proposta
A metodologia regulatória apresentada
pela Arsae-MG irá proporcionar a garantia
do repasse para os FMSBs de até 4% da
receita líquida tarifária acumulada pelo
prestador de serviço em cada cidade.
Todo município que atenda às exigências
legais do setor e que cumpra regras de
controle e transparência definidas pela
Agência terá seu repasse para o fundo
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municipal de saneamento reconhecido
pelas tarifas de água e de esgoto.
Os recursos dos FMSBs deverão estar
vinculados a projetos, em conformidade
com os PMSBs, que visem a universalização
dos serviços públicos de saneamento.
Quem quiser ter acesso ao benefício
deverá:
- Possuir Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB); e
- Possuir Fundo Municipal ou Intermunicipal
de Saneamento Básico, criado por lei.
- Possuir Conselho Municipal, que deverá
participar da definição das diretrizes e
mecanismos.
Para fiscalizar se os recursos dos fundos
municipais estão sendo aplicados da
maneira correta, a Arsae-MG contará
com apoio do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MG), da Câmara Municipal
de cada cidade beneficiada e do
Ministério Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG). Além disso, é importante
haver um Conselho Municipal atuante
para garantir o controle social.
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Participantes
Participaram do evento as seguintes
entidades: Copasa, Cesama, Saae
Itabira, Comusa (Conselho Municipal
da Saneamento de BH), Emater, Feam,
Igam, TCE, UFMG, Prefeituras de Belo
Horizonte, Florestal e Francisco Badaró,
Amep (Associação Microrregional dos
Municípios do Médio Piracicaba), CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
Crea-MG e as Secretarias de Estado de
Cidades e Integração Regional e Casa
Civil e Relações Institucionais.

Além da sessão presencial realizada
no Crea-MG, em BH, a Arsae-MG
consultou os municípios por meio de
videoconferência que conectou 94
unidades das UAITECs em todo o
estado.
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Resultado
A Nota Técnica, a Minuta de
Resolução e o Regulamento estão
disponíveis no site www.arsae.
mg.gov.br na sessão Consultas e
Audiências Públicas.
O resultado final está previsto para
ser divulgado no dia 28/06/18.

A Coordenadoria Econômica da
Agência, responsável pela proposta
de Resolução, fez uma consulta
interna com os servidores para
apresentar a proposta e receber
contribuições.
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I Seminário sobre Perdas de Água da
Arsae-MG tem intensa participação
MG e Maceió/AL, locais onde foram
instaladas Válvulas Redutoras de Pressão
(VRP), que contribuíram para a redução
nas perdas.

A Arsae-MG promoveu no dia 8 de maio
o I Seminário de Regulação e Gestão
de Perdas de Água juntamente com
o lançamento da Câmara Técnica
da ABES-MG (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental) sobre
o mesmo tema. “É um problema comum
a todos os prestadores visto que, em
média, 35% da água tratada é perdida
em vazamentos, erros de medição e
ligações clandestinas”, constatou um
dos palestrantes, o engenheiro civil
e coordenador da Câmara Técnica,
Alexsandro Barral.

Corroborando
essa
iniciativa
de
automação das válvulas, com a
implantação das VRP´S, o gerente da
Divisão de Engenharia de Água e Controle
de Perdas da Sabesp, Maycon Rogério
de Abreu, destacou a importância de
se implantar um programa de redução
das perdas, aliado à conscientização da
população. “O combate às perdas de
água é um desafio permanente. Acho
muito importante um evento como esse,
para conseguir formar massa crítica.
Precisamos entender os fenômenos para
poder explicá-los”, afirmou o palestrante.
Depois do abastecimento de água e
do esgotamento sanitário, a Sabesp
considera a gestão de perdas de água
como o trabalho mais importante para a
companhia.

Ele apresentou um trabalho sobre
o
Projeto
de
Implantação
de
Programas de Controle de Perdas de
Água,
Macromedição,
Setorização
e Eficientização de Sistemas de
Abastecimento, com atuação em
sistemas
de
diferentes
portes
e
localidades do Brasil, como Ipatinga/
INÍCIO
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Palestraram ainda Juliana Almeida
(DEEP) que falou sobre Perdas em áreas
de alta vulnerabilidade e Antônio Nahas
(NMC) que explicou a Aplicação de
Metodologia de Geoprocessamento
para Identificação de Perdas de Água.

Boas práticas
Na
sequência,
os
prestadores
regulados pela Agência deram início às
apresentações sobre Boas Práticas na
gestão das perdas. O diretor-técnico do
Saae, Jorge Martins Borges, destacou
algumas ações que contribuíram para a
redução nos índices de perdas, entre elas
a impermeabilização dos reservatórios,
a substituição dos hidrômetros e a troca
da rede. O diretor-presidente do Saae
Leonardo Lopes lembrou que a ArsaeMG orientou o prestador no sentido de
garantir a efetividade da redução das
perdas no sistema de abastecimento
de água. “A atuação da Arsae-MG foi
muito importante, pois deu um norte com
a inserção de um incentivo na tarifa”,
destacou.
INÍCIO

Opinião endossada pelo diretor de
Desenvolvimento
e
Expansão
da
Companhia de Saneamento Municipal
(Cesama) de Juiz de Fora, Marcelo Mello
do Amaral, que destacou a atuação da
Agência no incentivo de combate às
perdas no sistema de abastecimento. “A
Arsae-MG impulsionou muito o Programa
de Combate às Perdas e com isso nós
tivemos uma evolução significativa,
como por exemplo no remodelamento
das redes em Juiz de Fora, então acredito
que a regulação vem ajudando muito
nesse processo”, elogiou.
Por fim, o representante da Copasa
Welligton Santos elogiou o Seminário
e disse que a atuação da Arsae-MG
foi decisiva para reduzir as perdas. “É
muito importante o trabalho que a
Agência vem desenvolvendo e isso
vem contribuindo significativamente
para enfrentarmos esse desafio que é
o combate às perdas, principalmente
através da macromedição, pois agora
é possível quantificar melhor essa perda
e melhorarmos a eficiência do nosso
sistema”, enaltece.
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Avaliação
O diretor geral da Agência Gustavo
Cardoso avaliou como extremamente
positiva essa primeira iniciativa, dada a
intensa participação dos interessados
que lotaram o Plenário e também devido
a troca de informações e experiências de
alta qualidade. “Nosso papel enquanto
Agência reguladora é justamente o de
estimular o debate de temas importantes
relativos ao saneamento, nos manter
atualizados e criar as condições, dentro
do trabalho regulatório, para que os
prestadores possam investir na melhoria
da qualidade da prestação de serviços. A
gestão de perdas de água é um tema de
extrema relevância, pois é um dos pontos
mais frágeis do sistema de saneamento.
Por isso é necessário incentivar cada vez
mais os projetos, melhorar a qualidade
das informações e dialogar com a
sociedade”, finalizou.
O I Seminário de Regulação e Gestão de
Perdas de Água contou com a presença
101 pessoas e foi transmitido ao vivo
pelo YouTube. O evento foi realizado
em parceria com a ABES-MG e contou
com o apoio da Enops Engenharia e do
Governo de Minas Gerais.

ENOPS Engenharia, NMC, SAAE Passos,
SAAE Itabira, SAAE Itabirito, Sabesp, SRJ
Jacareí, UFV.
Entre
os
destaques
positivos,
os
participantes elogiaram a objetividade,
organização, pontualidade e o tempo
de cada palestra. Além disso, ressaltaram
a importância de terem conhecido a
experiência dos prestadores de serviço e
o que tem sido realizado pelas empresas
para combate e redução de perdas.
Entre as sugestões, foram apresentadas
propostas de trazer palestrantes das
empresas que mais reduziram perdas
nos últimos anos e convidar agências
reguladoras para tratar sobre as metas
regulatórias. Foram solicitadas discussões
sobre vazamentos internos difíceis de
encontrar, furtos em cidade formal,
técnicas utilizadas em outros países e
implantação de infraestrutura de caráter
precário e provisório em áreas de
vulnerabilidade.

Estiveram presentes representantes da
ABES-MG, ABES-SP, Arsae-MG, CESAMA,
CISAB-RC, Copasa, Copanor, DEEP,
INÍCIO
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Diretor geral da Arsae-MG é eleito
vice-presidente Sudeste da ABAR
Gustavo participou ainda da reunião da CTJI e
inauguração da nova sede
A ABAR (Associação Brasileira de Agências
de Regulação) realizou no último dia
25/04 a Assembleia Geral Ordinária onde
ocorreu a eleição da chapa da Diretoria
para o biênio 2018/2020.
O grupo é composto pelo presidente
Fernando Franco; vice-presidente Sudeste
Gustavo Cardoso (diretor geral da ArsaeMG); vice-presidente Centro-Oeste José
Walter Vazquez; vice-presidente Sul Adir
Faccio; e vice-presidente Norte Fábio
Alho. Além dos diretores Getúlio Luciano
Ribeiro, Antônio Júlio Castiglione, Hélio
Luiz Castro, Maurício Eduardo Sá de
Ferrante, Luigi Troisi e Sandoval Feitosa. Os
suplentes da diretoria Isidoro Zorzi e Cícero
Rodrigues; conselheiros fiscais Dalto Brochi,
Paulo Arthur Góes e Heinrich Luiz Pasold; e
suplentes do Conselho Fiscal Içuriti Pereira
INÍCIO

da Silva e Lailson Ferreira Gomes. A chapa
foi eleita por aclamação.
Entre os outros temas da pauta, o
plano de capacitação da ABAR em
2018; a prestação de contas de 2017;
a deliberação sobre o reajuste das
anuidades para o ano de 2019; e o início
das discussões sobre o XI Congresso
Brasileiro de Regulação.
Houve também a aprovação da filiação
do CISAB-RC (Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico Região Central),
ente de regulação intermunicipal de
Minas Gerais. De acordo com o diretor
geral do CISAB-RC, Ananias Ribeiro de
Castro, a agência estava há dois anos se
empenhando e aguardando o momento
da filiação, que representa um marco
para o consórcio.
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ABAR inaugura nova sede
O diretor geral da Arsae-MG também
participou da inauguração da nova
sede da ABAR (Associação Brasileira de
Agências de Regulação), em Brasília.
O novo espaço possui o dobro da área
útil do escritório anterior, incluindo uma
sala para realização de reuniões e cursos
com capacidade para 40 pessoas com
equipamentos para transmissão online.
O evento contou com a presença do
presidente da Associação, Fernando
Franco, de todos os membros da diretoria,
de vários ex-presidentes, servidores de
agências reguladoras associadas e outros
parceiros da entidade. Em seu discurso,
Fernando Franco falou da história da
Associação, dando destaque para o seu
crescimento ao longo dos anos. O ponto
alto da noite foi a inauguração da Galeria
de Presidentes e da Placa da nova sede.
Foi realizada uma rápida videoconferência
com o gerente de Informações Econômicas
INÍCIO

da Arsae-MG, Samuel Barbi, e Vanessa
Schmitt, AGIR-SC (Agência Intermunicipal
de Regulação, Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos Municipais do Médio
Vale do Itajaí), para demonstrar o sistema
de transmissão em funcionamento.
De acordo com Fernando, a nova sede
foi idealizada principalmente para servir
como um espaço privilegiado de encontro
para os associados, servindo como uma
base aos que precisam de estrutura de
trabalho na capital, além de trazer maior
conforto e tecnologia na realização das
reuniões e cursos.
O novo endereço da ABAR é no Setor de
Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 1, Lotes
495/515 – Ed. Barão do Rio Branco – Salas
321 e 322. O prédio fica na região central
de Brasília, próximo de importantes órgãos,
como o Ministério Público do Distrito
Federal e a Câmara Distrital.
9

Câmara Técnica de Assuntos
Jurídicos e Institucionais
A CTJI (Câmara Técnica de Assuntos
Jurídicos e Institucionais) da ABAR,
coordenada pelo diretor geral da ArsaeMG, Gustavo Cardoso, se reuniu no último
dia 24/04, em Brasília.
Na oportunidade, houve a apresentação
da nova secretária executiva, Flavine
Meghy Metne; a revisão dos assuntos já
debatidos e a organização dos temas e
definição de palestrantes para o encontro
que ocorrerá em julho desse ano, em Porto
Alegre - RS, juntamente com as Câmaras
Técnicas de Saneamento Básico, Recursos
Hídricos e Saúde – CTSan e de Petróleo e
Gás – CTGás.
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Gustavo e Flavine estiveram presentes
também na Assembleia Geral Ordinária,
ocorrida na quarta-feira (25), onde
estenderam o convite à participação na
CTJI para todas as agências associadas
à ABAR, falando sobre a importância
da presença dos assessores jurídicos nas
reuniões, a fim de fortalecer os debates e
a troca de experiências.
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Agência auxilia na melhoria dos
processos internos da Cesama
Uma reunião no dia 23 de maio com
representantes
da
Companhia
de
Saneamento Municipal de Juiz de
Fora (Cesama) e servidores da ArsaeMG discutiu melhorias nos processos
internos do prestador. Para o grupo de
mapeamento de processos - formado
pelos servidores Érica Villalaz, Otávio
Handam, Taiana Coelho e Vanessa
Pessoa -, a execução de projetos de
melhoria de processos está alinhada
com a estratégia da Companhia, que no
momento é considerada uma prioridade.
“A companhia estava interessada em
conhecer com mais detalhes como
foi realizado o projeto de melhoria de
processos. Ficaram bastante satisfeitos
com o que foi apresentado, uma vez que
visitaram outras instituições, mas que só na
Arsae encontraram a aplicação efetiva
da metodologia e seus resultados.”,
explica o grupo.
Durante a reunião os representantes da
empresa se interessaram pela metodologia
adotada e pelos treinamentos internos,
visto que a proposta da empresa é priorizar
o macroprocesso de operação do sistema
de abastecimento de água. “Assim, a
melhoria dessa atividade finalística irá
impactar a eficiência da prestação desse
serviço beneficiando principalmente os
usuários. O impacto para a Arsae será
positivo, pois a melhoria de processo
pode identificar pontos críticos que
afetam o cumprimento das resoluções
INÍCIO

e, assim contribuir para a efetividade da
regulação”, afirma a assessora da chefia
de gabinete Taiana Coelho.
O grupo lembra que o interesse da
Cesama pelo encontro surgiu a partir do
artigo “Melhoria de Processos: análise
da metodologia aplicada na regulação
do saneamento em Minas Gerais”,
apresentado no X Congresso Brasileiro de
Regulação, promovido pela ABAR, em
setembro de 2017. “Eles consideraram
as informações dadas pelo grupo
bem alinhadas com o que estudaram
sobre Gestão de Processos e gostaram
do material apresentado”, destaca a
assessora.
Os integrantes do grupo ficaram satisfeitos
em poder contribuir com a experiência da
Agência para a implementação de uma
metodologia para um prestador regulado,
já que com isso ele poderá aumentar sua
eficiência, produtividade e celeridade,
dentre outros. “Esses resultados poderão
ser, inclusive, usufruído pelos usuários, os
quais receberão um serviço de melhor
qualidade”, esperam.
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Servidores participam do
1º Seminário Internacional sobre o
uso de lodo de esgoto em solos
Servidores da Arsae-MG participaram
nos dias 9 e 10 de maio na UFMG do 1º
Seminário Internacional Sobre o Uso de
Lodo de Esgoto em Solos. O objetivo do
evento foi criar normas que possibilitem
a aplicação do lodo de esgoto como
fertilizante ou agente de recuperação de
solos. Durante o evento, promovido pela
ABES-MG em parceria com o INCT ETEs
Sustentáveis, especialistas do Brasil e do
exterior apresentaram diversos estudos
que comprovam, cientificamente, as
vantagens ambientais e econômicas do
uso desse resíduo, que pode tornar-se um
insumo.
O engenheiro ambiental Lucas Marques
considerou o Seminário extremamente
proveitoso, pois possibilitou uma rica
discussão do ponto de vista técnico e
normativo com os principais atores do
país e do exterior no quesito reuso de
lodo de esgoto. “Além disso, é sempre
importante o contato com profissionais
de vários outros órgãos envolvidos com
o setor de saneamento que também
estiveram presentes, como representantes
das universidades, dos prestadores de
serviço (municipais e de outros estados),
de Prefeituras, da SECIR, da FEAM. A
participação da Agência com muitos
representantes é importante tanto para
que aprimoremos nosso trabalho, mas
INÍCIO

para que também possamos divulgar
a Arsae-MG, nos atrelando ao que
há de mais avançado de técnica e
normatização no país”, avalia.
O Seminário contou com presença do
diretor geral Gustavo Cardoso, da diretora
Camila Carvalho e dos servidores Daniella
Nogueira, Denise Rodrigues Avelar, Érica
Patrícia Villalaz Oliveira, Fábio Henrique
da Silva Diniz, Fernando Silva de Paula,
Guilherme Augusto Branco Santos de
Morais, Henrique Barcelos, Izabela Márcia
Coelho de Abreu, Josianne Leandro
Rodrigues, Karla Patrícia Dias da Silva, Lívia
Regina Baptista Gamboge Reis, Lucas
Oliveira Cesar, Lucas Marques Pessoa,
Marcelo de Freitas Oliveira, Matheus Valle
de Carvalho e Oliveira, Mayara Milaneze
Altoé Bastos, Misael Dieimes de Oliveira,
Otávio Henrique Campos Hamdan,
Patrícia Maria Ribeiro Machado Leal e
Vanessa Cristina de Sena Pessoa.
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Reunião discute captação alternativa de
água em Resplendor, Itueta e Aimorés
Uma reunião no dia 23 de abril retomou
as discussões entre representantes de
instituições estaduais sobre segurança
hídrica nos municípios de Resplendor,
Itueta e Aimorés. O objetivo foi definir uma
estratégia conjunta visando a retomada
da captação de água no rio Doce pelos
sistemas de abastecimento público
nestes municípios, a ser levado ao Comitê
Interfederativo (CIF) para apreciação.

Para a representante da Semad,
Zuleika Torquetti, o assunto não deve
ser tratado apenas como um problema
de abastecimento público, mas sim
de segurança hídrica, por conta da
indisponibilidade de vazão de alguns dos
mananciais superficiais e subterrâneos que
vêm sendo utilizados para abastecimento
de parte da população nestas três
cidades.

De acordo com o coordenador da
área operacional da Arsae-MG, Rodrigo
Polizzi, o CIF foi instituído com o objetivo
de atuar como uma instância externa
e independente, para interlocução
permanente e definição de prioridades
na implementação e execução dos
programas e projetos apresentados pela
Samarco e pela Fundação Renova,
acompanhando,
monitorando
e
fiscalizando os resultados.

Na parte que coube à Agência, ficou
definido que ela realizaria fiscalizações
nas Estações de Tratamento de Água e
nos pontos de captação alternativa nos
três municípios para avaliar as condições
operacionais e consolidar relatório
técnico, apontando melhorias, caso
necessário.
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Além da Arsae-MG e da Semad,
participaram da reunião representantes
da Secir, SES, FEAM e do IGAM.
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Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas

Servidora participa de reunião que
discute uso de recursos hídricos
sobre as vazões disponíveis
A servidora Mayara Milaneze Bastos, da Gerência de Planejamento e Controle,
participou no dia 14 de maio de uma reunião da Câmara Técnica de Outorga
e Cobrança (CTOC) e Diretoria Ampliada do CBH Rio das Velhas, cujo objetivo
foi apresentar os resultados iniciais do estudo de análise da influência dos usos
de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis na bacia hidrográfica do Rio das
Velhas.
De acordo com a representante da Arsae-MG na CTOC, o estudo realizado foi
essencial para conhecer melhor o balanço hídrico da região e a consistência dos
dados de outorga, permitindo consolidar informações para tomada de decisão,
além de confirmar a urgência do avanço na eficiência do uso da água pelos
usuários, em especial pela Copasa (maior usuário de água das Unidades Territoriais
Estratégicas - UTEs). “O documento corrobora a questão do comprometimento
hídrico da bacia e indica algumas recomendações, como a paralização da
emissão de novas outorgas de captações de água a fio d’água em algumas
das UTEs, visto que as vazões outorgadas e em uso já são próximas ou superiores
aos 30% da vazão de referência”, explica a servidora.

INÍCIO
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Gerente ministra curso em Fortaleza
Alexandre Caetano da Arce sempre funciona
muito bem, já que ele traz a experiência
da parte operacional e eu trato mais
especificamente dos aspectos econômicofinanceiros”, complementou.

Atividades
“Indicadores
de
Desempenho
para
Regulação dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário” foi o
tema do curso ministrado pela ABAR, no
final de abril, no auditório da Arce (Agência
Reguladora do Estado do Ceará). O gerente
de Informações Econômicas Samuel Barbi
foi um dos instrutores e a diretora Camila
Carvalho participou da atividade. Os dois
também realizaram uma visita técnica às
instalações da Agência cearense.
“Acredito que o curso foi muito positivo. Nele
tivemos a oportunidade de discutir diversos
temas relacionados ao uso de indicadores
e informações no setor de saneamento. Foi
possível esclarecer as diferenças entre o
Projeto Acertar e a Regulação Sunshine (por
exposição), além de explanar algumas das
possibilidades de uso das informações e dos
indicadores como componentes das tarifas
de água e esgoto”, contou Samuel.

Além de Samuel, o analista de regulação da
Arce Alexandre Caetano da Silva foi instrutor
do curso que teve carga horária de 16h/aula
e o público-alvo foram profissionais do setor
de saneamento e estudantes.
No primeiro dia o conteúdo foi “Sistemas
de Indicadores - O futuro esperado para o
Projeto de Desenvolvimento e Implantação
do Sistema Nacional de Informações em
Saneamento Básico (Sinisa)” e “Projeto
Acertar - Guias de Certificação e Melhores
Práticas da Gestão de Informações”. Já o dia
seguinte foi voltado para discussões em torno
de “Indicadores em Contratos e nos Planos
Municipais de saneamento Básico (PMSBs)”,
“Benchmarking e Avaliação de Eficiência” e,
ainda, “Experiência da Regulação Sunshine”,
finalizando com trabalhos práticos em
equipes.

Segundo ele, os instrutores tentaram tratar
os temas áridos de uma maneira mais leve
e descontraída, com a utilização de jogos
(Super Trunfo da Regulação), bem como
utilizando exercícios práticos para fixação
dos conteúdos e a turma reagiu de maneira
excelente. “Além disso, a dobradinha com o
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2ª Capacitação sobre Racionamento
e Tarifas de Água e Esgoto esclarece
gestores da região do Jequitinhonha
da política tarifária da Agência. Considero
importante melhorar o benefício da tarifa
social, de forma que esse benefício chegue
aos usuários que não têm capacidade de
pagamento”, destaca.

No dia 3 de maio, a Arsae-MG promoveu
a 2ª Capacitação sobre Racionamento,
Tarifas de Água e Esgoto e Tarifa Social,
voltada para o município de Jequitinhonha
e região. Foram esclarecidas dúvidas
quanto às cobranças de valores referentes
à coleta e tratamento de esgoto nas faturas
da Copasa (Companhia de Saneamento
de Minas Gerais) e da Copanor (Copasa
Serviços de Saneamento Integrado do
Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A), a
concessão do benefício da Tarifa Social e
também quanto às ações a serem tomadas
diante de eventos de escassez hídrica,
comum a muitas cidades daquela região.
O coordenador da área Econômica,
Raphael Brandão, considerou proveitoso o
encontro e explicou aos participantes sobre
os requisitos da Tarifa Social (instrumento
instituído pela Arsae-MG). Ele destacou que
a participação do município é importante
para expandir a concessão deste benefício.
“Achei bastante interessante o formato de
comunicação com os municípios através da
videoconferência. Conseguimos alcançar
um maior número de municípios com o
menor custo possível, esclarecendo aspectos
INÍCIO

A Capacitação é feita através das unidades
das Uaitecs (Universidade Aberta Integrada
de Minas Gerais) e deverá ocorrer uma vez
por mês durante todo o ano. A intenção é
atingir todas as regiões do estado. Foram
convidados representantes das cidades de
Padre Paraíso, Monte Formoso, Santa Maria
do Salto, Ponto dos Volantes, Itaobim, Itinga,
Cachoeira de Pajeú, Águas Vermelhas,
Divisa Alegre, Almenara, Mata Verde,
Bandeira, Divisópolis, Jequitinhonha, Jacinto,
Rubim, Felisburgo, Rio do Prado, Palmópolis,
Comercinho, Pedra Azul e Medina. Os
participantes se reuniram na Uaitec de
Jequitinhonha e foram orientados pelos
servidores da Arsae-MG a partir da Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte.
Além do Coordenador da Área Econômica
da Arsae-MG, participaram a diretora
Camila Carvalho, o gerente de Fiscalização
Operacional Henrique Barcelos e os analistas
operacionais Lucas Pessoa e Denise Avelar.
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Servidores participam do
I Encontro Mineiro de Ouvidorias
com o aprendizado sobre as novas formas de
atuação das ouvidorias frente a um cidadão
mais ciente de seus direitos, o cidadão 3.0.
“Os conhecimentos adquiridos facilitam
o trabalho e demonstram como acolher
da melhor forma o cidadão e procurar
resolver sua manifestação de forma eficaz e
satisfatória”, destaca.
Os servidores que atuam na Ouvidoria da
Arsae-MG participaram nos dias 17 e 18 de
maio do I Encontro Mineiro de Ouvidorias
Públicas, promovido pela Ouvidoria-Geral do
Estado, cujo objetivo foi estreitar a relação
entre os órgãos de Minas Gerais. O evento
debateu a Lei 13.460/17 e a articulação da
Rede Mineira de Ouvidorias Públicas.
De acordo com a servidora Nathália Ribeiro,
o encontro foi proveitoso em relação aos
esclarecimentos que foram dados sobre a
Lei Federal 13.460/17, além de oportunizar
o contato com profissionais que atuam em
outras ouvidorias, possibilitando uma troca
de experiências. A servidora Katherynne
Rodrigues disse que a participação contribuiu
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Durante o encontro foi debatida a
aplicação da lei 13.460/17 que trata sobre
a participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública no âmbito nacional,
estadual e municipal. Outro debate em
pauta foi a articulação da Rede Mineira
de Ouvidorias Públicas, que tem como
função diminuir a distância entre equipes
técnicas dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, além das ouvidorias municipais,
Ministério Público e Defensoria Púbica do
Estado de Minas Gerais.
Além das servidoras, participaram do evento
a Ouvidora da Agência Maria Cristina e os
servidores Adenilson Miranda e Evandro
Brazil.
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