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ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO - ARSAE/COPASA/MUNICÍPIO DE SARZEDO

PARTICIPANTES:

ARSAE:

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso Diretor Geral

Rodrigo Bicalho Polizzi Coordenador lécnico Operacional
Cintia Nunes Procuradora Chefe da Arsae

MUNICÍPIO DE SARZEDO:
Marco Túlio Batista Salomão Procurador Geral do Município de Sarzedo

Valter Ediraldo de Oliveira - Secretário de Obras »

COPASA: _ .
Gilberto Gouvêa Vitoriano Gerente do Distrito Regional lbirite'

Mauricio Mauro Pereira- Superintendente Comercial ede Regulação
Ronaldo Matias de Souza- Gestor de empreendimentos degrande porte

Crisliano Braga Antunes Assessor Técnico da Vice-Presidência da Copasa »

Aos 13 de março de 2019, às 10:30hs, na sala de reuniões da Arsae Edificio Gerais da Cidade

Administrativa. na Rodovia'Papa João Paulo 11, nº 4001 , Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG,

reuniram se, em tentativa de mediação, os representantes legais da Arsae, da Prefeitura de Sarzedo c
da Copasa, para tratar de problemas recorrentes quanto ao cumprimento do cronograma de obras

relativas ao esgotamento sanitário. () Processo de Mediação (bi instaurado & pedido das partes.
objetivando a repactuação do cronograma de obras que integra o contrato de programa do municipio '.
de Sarzedo. »

Abertos os trabalhos pelo Diretor Geral da Arsae, foi feito um histórico de reclamações e problemas.
especialmente relativos a outras tentativas de acordo e repactuação dos cronogramas de obras. O Sr.
Gilberto .falou dos problemas de desapropriação, o que impediu o inicio das obras com os
interceptorcs no bairro Brasília.

A Copasa pondera que houve fiscalização pela Arsac no município em 2013 As justilieativas

« apresentadas pela Copasa toram consideradas insatisfatórias, pelo que loi solicitada a audiência de
mediação. Nesse meio tempo loi ajuizada uma açãojudicial (n 500.4496-40.2016.8 130114 , P_ic.

em trâmite na 2 Vara Civcl da Comarca de Ibirité) pelo município discutindo também o
cumprimento do cronograma de obras. .

Sr. Ronaldo (Copasa) di/ que a proposta e' manter o prazo linal para entrega das obras (dezembro de

202 ). Ressalta a importância da atuação do município para lazer as desapropriações os decretos de
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expropriação e o processo de licenciamento ambiental. Sugere que sejam feitas reuniões

periodicamente para o acompanhamento da execução e cumprimento do cronograma das obras.

Passada a palavra ao Município, 0 Procurador disse que houve a proposta da Copasa de encurtar o
prazo 'do cronograma de obras (Dr. Rômulo), questionando como as obras começariam se o projeto
ainda não estaVa pronto. Diz que já foram feitas muitas reuniões com Arsae e Copasa, mas que a

questão não tem sido solucionada. Pede que seja encontrada uma solução prática, ressaltando que

existem muitos problemas com a prestadora inclusive relativos a água. Por fim, o representante
juridico solicitou da Arsae uma atuação no sentido de ajudar a resolver os problemas
disponibilizando a equipe municipal para apoiar. '

O Diretor Geral da Arsae afirma entender a insatisfação do municipio, tanto quanto as dificuldades

enfrentadas por fatores externos (de terceiros), relativos a desaprºpriações, servidões dentre outros.

() representante da Copasa reafirma sua proposta de que o prazo final será de dezembro de 2021 e
que os recursos da Caixa estão assegurados (contrato n 0506.445-97).

O Coordenador Rodrigo propõe que seja apresentada uma solução especi fica relativa ao interceptor

Brasilia. O representante da Copasa afirma que ele estaria concluído até junho de 2020.

A Copasa se dispôs a, no dia 21 de março, às 9h, fazer uma visita ao município, cominspeção em
campo para checar os gargalos existentes: O encontro será no Gabinete da Prefeitura para que na

sequência seja feita uma visita em campo, com o Projeto do lnterceptorªªBrasilia e o Programa de
Implantação em mãos. Ressalta-sc assim que nessa ocasião a Copasa deverá apresentar ao municipio
esses documentos, que ate' o momento não foram apresentados ao município.

() Secretário de Obras afirma que o município ira listar os gargalos enfrentados nas obras para que
assim eles sejam estudados individualmenteecem conjunto com a Copasa comprometendo se a
elimina los.

() Diretor da Arsae sugere que a partir da reunião o município e a Copasa estruturem umaagenda de
acompanhamento, devendo ser realizado um controle periódico. Com isso, os resultados das reuniões

deverão ser encaminhados a Arsae (ata de reuniões e cronogramas) para que ela acompanhe os
andamentos.

() Procurador do Municipio alerta que a data de conclusão prevista no Contrato de Programa era de

2015 pedindo que o pra7o seja encurtado para 2020. Ainda que entenda a difleuldade dos recursos
financeiros, ele gostaria de ter a resposta para levar ao Preleito, do motivo por que nãoe'possível ,
terminarem 2020. A Copasa justificou que não é possível em razão da execução dasxobras em si,

tendo o Procurador o Município entendido a necessidade de manutenção do cronograma proposto
pela Copasa.
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Concluídas as tratativas, a audiência foi encerrada, com a lavratura da ata que segue assinada pelos
presentes. '

     
    

Gamay/9415060 ardoso Valter Edi
Diretor Geral Secretário do bras d Município
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Marco Túlio Batista Salomão

Procurador do Município de Sarzedo
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