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ATA Nº 50 -  REUNIÃO DE MEDIAÇÃO - ARSAE/COPASA/MUNICÍPIO DE 
ESMERALDAS 

 
PARTICIPANTES: 
 
ARSAE:  
Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso – Diretor Geral 

Gustavo Cunha Gibson – Diretor  

Matheus Valle de Carvalho – Chefe de Gabinete 

Rodrigo Bicalho Polizzi – Coordenador Técnico- Operacional 

 

MUNICÍPIO DE ESMERALDAS: 
Márcio Antônio Belém – Prefeito  

Rodrigo de Castro Durães – Auditor 

Bernardo Felipe B. F. Costa – Secretário de Obras 

Ivana Diniz Rizzo – Secretária de Desenvolvimento Econômico 

Maurício Moreira Melo – Presidente da Câmara Municipal 

Osvaldo Evangelista Pereira – Vice-Presidente da Câmara Municipal 

Tulio Costa - Comunicação 

 
COPASA: 
Rômulo Perilli – Diretor Metropolitano 

José Antônio R. Portella – Superintendente 

Cleber Torres – Gerente de Expansão 

Aulino Pereira Barbosa – Gerente de Ribeirão das Neves 

Ronald da Silva Feio – Coordenador Operacional 

  

 

Aos 19 de fevereiro de 2019, às 10:00hs, na sala n° 6 do 14° andar do Edifício Gerais da Cidade 

Administrativa, na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro Serra Verde, em Belo 

Horizonte/MG, reuniram-se, em tentativa de mediação, os representantes legais da Arsae, da 

Prefeitura de Esmeraldas e da Copasa, para tratar de problemas recorrentes no abastecimento de 

água no Município. 

 

Abertos os trabalhos pelo Diretor Geral da Arsae, foi feito um histórico de reclamações e problemas 

nos serviços de água e de esgoto no Município levantados pela Agência através de fiscalizações e 

da Ouvidoria, alertando para a precariedade da situação e para a necessidade de resolver com 

urgência os problemas vividos pela população. 

 

Passada a palavra ao Município, o Prefeito pediu esclarecimentos sobre o sistema de abastecimento 

de água e acrescentou que também há problemas na coleta de esgotos, prejudicando a saúde 

pública. O Secretário de Obras citou obrigações que estariam no contrato de concessão e solicitou 

implantação de esgoto em áreas ainda não atendidas, demandando ainda que sejam divulgadas 

informações sobre a atuação da Copasa no Município, principalmente sobre investimentos, 

comunicação, campanhas educativas, etc. O Vice-Presidente da Câmara ressaltou problemas de 

qualidade da água e de falta de esgotos na região da BR 040. Questionou, ainda, quem é 
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responsável por limpar as fossas. Por fim, o Prefeito solicitou da Arsae uma atuação no sentido de 

ajudar a resolver os problemas, disponibilizando a equipe municipal para apoiar.  

 

O Diretor Metropolitano da Copasa contextualizou os problemas vividos no Município desde 2015. 

Informou que nos bairros São Pedro e Santa Cecília, há ligações clandestinas e uma vazão de 170 

l/s não é contabilizada. Essa perda seria suficiente para regularizar a situação. Por isso, a Copasa 

está investindo em ações de combate às ligações clandestinas, através de medidas punitivas e 

educativas. Pontuou também a atuação conjunta com o MP para tratar da questão dos factíveis de 

esgoto, lembrando que a Copasa não realiza a limpeza de fossas. Esclareceu que existe um plano de 

ação para os serviços de água. 

 

O Diretor Geral da Arsae pontuou a necessidade de uma atuação conjunta para resolver os 

problemas de abastecimento de água, principalmente o combate às ligações ilegais. Nesse sentido, 

propôs como encaminhamento da reunião que a Copasa divulgue o plano de ação para resolver a 

situação, salientando que um caminho possível para o deslinde da questão seria a assinatura de um 

novo contrato prevendo metas claras de expansão e qualidade dos serviços com base no Plano 

Municipal de Saneamento Básico que está em construção.  

 

Município e Copasa acataram o encaminhamento e a Copasa se comprometeu, assim, apresentar até 

o dia 20 de março, com intermediação da Arsae, um cronograma com ações previstas para a 

resolver a questão do abastecimento de água, da adesão dos usuários à rede esgoto, detalhando 

aquelas ações que demandam envolvimento do Município para mobilizar a população e para exigir 

que os empreendedores cumpram suas obrigações, bem como definindo as prioridades de 

investimento de curto, médio e longo prazo. Município se compromete a enviar demandas pontuais 

de imediato para que as mesmas sejam contempladas na proposta da Copasa. Fica agendada nova 

reunião entre as partes no dia 20 de março para apresentação formal do documento.  

 

Concluídas as tratativas, a audiência foi encerrada, com a lavratura da ata que segue assinada pelos 

presentes. 

 

 

 

 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso 

Diretor Geral 

Maurício Moreira Melo 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

Gustavo Cunha Gibson 

Diretor 

 

 

 

 

Osvaldo Evangelista Pereira 

Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

Márcio Antônio Belém 

Prefeito de Esmeraldas  

 

 

 

 

Rômulo Perilli 

Diretor Metropolitano  
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Rodrigo Bicalho Polizzi 

Coordenador Técnico- Operacional 

 

 

 

 

Bernardo Felipe B. F. Costa 

Secretário de Obras  

 

 

 

 

Matheus Valle de Carvalho 

Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

José Antônio R. Portella 

Superintendente 

 

 

 

 

Rodrigo de Castro Durães 

Auditor 

 

 

 

 

Cleber Torres 

Gerente de Expansão 

 

 

 

 

Tulio Costa 

Comunicação de Esmeraldas 

 

 

 

 

Aulino P. Barbosa 

Gerente de Ribeirão das Neves 

 

 

 

 

Ivana Diniz Rizzo 

Secretária de Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

 

Ronaldo da Silva Feio 

Coordenador Operacional 

 

 

 

 

 
 


