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ATA Nº 52 DA AUDIENCIA PÚBLICA Nº 24/2019

MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE AS CONDIÇÓES ESPECÍFICAS A
SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DINÃMICO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
REGULADOS PELA ARSAE MG.

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, instalou-se a
Audiência Pública, em Belo Horizonte, para discussão da Minuta de Resolução as

condições a serem observadas na prestação dos serviços públicos de esgotamento

sanitário dinâmico pelos prestadores de serviços regulados pela ARSAE MG. Compondo

a mesa Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor Geral da ARSAE-MG, Rodrigo
Bicalho Polizzi, Coordenador de Regulação e Fiscalização Operacional da ARSAE-MG e
Fernando Silva de Paula, Assessor de Regulação e Fiscalização Operacional da ARSAE-
MG. Participaram da ARSAE-MG, Livia Gamboge, Izabela de Abreu, Patrícia Leal e Lucas

Pessoa. Dos Prestadores de Serviços, participaram os seguintes representantes:
COPASA MG: Adílson Sebastião de Moura, Agostinho Miranda, Daniel Fragoso, Frieda
Keifer Cardoso, Herbert Luís Ribeiro, José Luiz Cruz, José Wanderley Fonseca, Leandro

Moreira de Oliveira, Liliani Elias, Lílian Pereira Costa, Luciana Pacheco Penido, LUIZ

Eduardo Gomes, Marcos de Almeida, Marcos Otávio da Silva Passos, Marcos Ribas,
Mauricio Pereira. Ricardo Luiz, Rogério Milhorato, Ronaldo Augusto, Ronan Reis,

Rosangela Krepp, Tatyana Santos da Silva, Túlio Monteiro, Túlio Pereira, Valerio Maximo
Gambogi Parreira e Wilton Fonseca Ferreira. SAAE de Itabira: Leonardo Ferreira Lopes,
Claudio Jorge de Andrade, Jorge Borges e Frederico Cota. CESAMA: Marcio Augusto
Azevedo e Marcelo Mello do Amaral. Da Associação de Engenharia Sanitária (ABES-MG),
Celia Rennó. Do INCT ETEs Sustentáveis, Izabel Chiodi, Livia Cristina Silva Lobato e
Lucas de Almeida. Dos representantes do Municipio de Jequitinhonha, participaram os

Vereadores Edilea dos Santos, Ana Paula Pereira da Silva, Francisco de Assis e Auresto

Luiz Pereira. De Municipio de Teófilo Otoni, o Vereador Gabriel Gusmão Dias Svizzero.

Do Municipio de Salinas, a Vereadora Edna Sarmento Barros. Do Municipio de Itaobim,

,os Vereadores Cícero Alessandro Rodrigues França, José Carlos Monteiro Gonçalves e

Roberto de Aguilar Costa e também representante do poder público municipal, Reginaldo
M, Da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH-MG), Carlota Alves, Raquel Arantes Braga e

Sônia Knauer. Da Associação Mineira de Municípios (AMM-MG), Licínio Xavier e Eduardo
Nogueira (Sociedade Civil). 1) ABERTURA. O Diretor Geral da ARSAE MG, Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso declarou aberta a Audiência Pública nº 24/2019: Uma boa
tarde a todos, boa tarde a todas, Nós vamos dar início a vigésima quarta audiência
pública da ARSAE que tratará sobre o assunto da Resolução dos serviços de

esgotamento sanitário. É importante dizer que esse debate que nós iremos fazer aqui hoje

sobre essa Resolução especifica de esgoto e um desdobramento de um entendimento da

ARSAE da Resolução 40 que tratava das condições gerais do atendimento dos serviços

de água e de esgoto. Nosso entendimento, nos desdobramos há pouco tempo atras nós
fizemos a audiência sobre os serviços de abastecimento de água, estamos fazendo hoje o

debate sobre os serviços de esgotamento sanitário, e até o mês que vem nos faremos

uma audiência pública sobre as condições gerais retirando água e esgoto aquilo que
entendemos tem que ser mais objetivo, e na sequência iremos publicar as três
Resoluções ao mesmo tempo. Hoje nós vamos fazer aqui a apresentação com o
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Coordenador Rodrigo e depois nos abriremos para o debate. Inicialmente, gostaria de
agradecer a presença do Marcelo, representando a CESAMA, na COPASA, o Mauricio
representando todos os servidores aqui, e o Presidente Leonardo do SAAE de Itabira que
também esta aqui presente. Queria também agradecer também a presença do Licínio
Xavier da AMM, da Célia Rennó da Abes, da Sónia Knauer, da Prefeitura de Belo

Horizonte, e representando o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Isabel Chiodi e

Lucas de Almeida. Agradecer também a presença aqui dos Vereadores de Teófilo Otoni,

Jequitinhonha e Itaobim. Então, muito obrigado a todos, nos vamos fazer a apresentação
aqui com o Coordenador Rodrigo e na sequência abriremos para os debates 2)

APRESENTAÇÃO DA MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE AS CONDIÇÓES
ESPECÍFICAS A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DINÃMICO PELOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS REGULADOS PELA ARSAE-MG. Rodrigo Polizzi/ARSAE MG:Bom, gente
boa tarde. Inicialmente agradecer a presença de todos. Estamos aqui para discutir essa
Audiência Pública nº 24 para debater a Resolução dos serviços de esgotamento

sanitário. É uma Resolução que até sua construção gerou muito debate, tanto
internamente quanto externamente Fizemos reuniões, convidando COPASA outros

prestadores, representantes da faculdade, representantes dos usuarios também. Então,
essas reuniões, nessa consulta externa já houve grande debate, e a gente foi
amadurecendo e fizemos as consultas internas também até chegar na primeira Minuta
que a gente vai estar colocando em Consulta Pública aqui. Então isso e uma construção
mesmo, e um assunto que não foi ainda regulado, vamos dizer assim. Entao precisamos

desse debate para a gente estar amadurecendo, não criar uma condição impossível, mas
sim que garanta uma prestação com qualidade. Bom, fazer uma rápida contextualização
aqui. A Resolução de esgotamento sanitário ela compõe, ela faz parte da Agenda
Regulatoria da ARSAE. A Agenda Regulatoria além desses três itens aqui demanda

outros temas. São temas que a Agência Reguladora esta pondo em debate. Os temas da

Agenda Regulatoria constam no site da ARSAE e são temas que a Agência debateu ao
longo do ano. No caso da Resolução de Esgotamento Sanitário ela e um
desmembramento da revisão da Resolução de Condições Gerais, ou seja, a condições
gerais esta sendo desmembrada em condições gerais, mais a Resolução de serviços de
Abastecimento de Agua e Resolução dos serviços de Esgotamento Sanitário que a gente

vai tratar aqui Bom, a Resolução de Condições Gerais é a Resolução 40 que e a
resolução que esta em vigor hoje. Então, ela trata, alem das condições da prestação dos
serviços de agua e dos serviços de esgotamento sanitário. também questões
relacionadas a ligações, interrupções, prazos, condições operacionais, tarifa, faturamento,

contrato e atendimento ao publico. Então. com isso, nós resolvemos desmembrar,

tratando as condições operacionais relacionados a agua separado. Então a Resolução de

Abastecimento de Água que realizamos Audiência Pública aqui no mês passado, e em
breve colocaremos, publicaremos junto com as outras. A Resolução de Esgotamento
Sanitário, a Audiência pública correndo hoje'e já em Consulta Pública, e a Resolução de
Condições Gerais que abordando a questão de faturamento, contrato, tarifa,
inadimplências, inadimplemento, que vai ser no próximo mês Então, em breve vai estar
em Consulta Pública também, e também a questão de atendimento ao publico que ja' está

em vigor É uma Resolução queja foi elaborada, editada e ja posta em pratica. Bom, dito

isso todas essas resoluções estão sendo, no caso Agua, Resolução de Esgoto e as
Condições Gerais, após as consultas públicas de todas, elas serão publicadas juntas para
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não haver confusão. Então, hoje o que esta em vigor é a Resolução 40 que futuramente
será as três resoluções. Bom, quais são os objetivos da resolução? Claro, que não

podiam ser outros se não normatizar os aspectos técnicos da prestação de sen/iços de

esgotamento sanitário, Então, aqui a gente tenta caracterizar bem o que seria a prestação
e também o que seria a não prestação. Então, buscando clara melhora na qualidade da
prestação do serviço e contribuindo para a melhora da saúde pública e também da

preservação do meio ambiente. Bom, a organização do texto a gente colocou aqui

conforme consta na resolução. São seis capítulos, emenda, definições, capitulo três:

disposição gerais, capitulo quatro: disposições específicas para as unidades do sistema,
cinco: suspensão dos serviços e, 0 seis: disposições finais, Bom, indo para o capítulo de

definições, as definições vão ter definições básicas que constam na resolução só

destacando alguns pontos: o sistema dinâmico, onde a solução de esgotamento sanitário
envolve o transporte do esgoto, utilizando as redes coletoras. O sistema estático, a

solução de esgotamento sanitário local, usualmente com a utilização de fossas. Vale,
ressaltar aqui, com relação ao sistema estático, o sistema estático estava contemplado
nessa Resolução, na primeira discussão. Até quem participou da consulta externa, a

gente debateu muito a questão do sistema estatico. Mas, como houve muita divergência

tanto internamente e externamente a gente preferiu retirar dessa 1ª versão e, a gente vai
discutir mais, amadurecer mais, para está soltando uma resolução especifica para
disciplinar esse serviço. Então, nessa resolução não vai constar a questão do sistema
estatico ficando para uma próxima oportunidade onde vai debater mais, chamar os entes

para estar amadurecendo mais e, estar de nindo responsabilidades. É uma questão que
a gente sentiu ter que debater um pouquinho mais. Bom, outra definição básica do

sistema de esgotamento sanitário, conjunto de instalações, equipamentos, atividade de

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários e seus
subprodutos, No caso da disposição final adequada, a disposição do resíduo que
considere tanto o lançamento em corpo hídrico ou innltração no solo dos efluentes

líquidos, queima do biogás, e a disposição em aterros de residuos sanitários, claro

 

km:

observando as normas operacionais, legislações específicas, buscando eVitar danos e

riscos à saúde pública e ao meio ambiente. indo para o próximo capítulo, agora a gente
vai destacar algumas disposições gerais, os principais pontos que constam na resolução

de nosso entendimento. Bom, a primeira questão que vamos destacar aqui e' a questão
de responsabilidade, de nindo a responsabilidade do usuário, e do prestador. A

responsabilidade do usuário, o ramal interno ou coletor predial interno ou ramal

condominial interno ate a caixa de inspeção ou poço luminar. Então, essas seriam as
responsabilidades do usuario, e da caixa de inspeção, ligação e seguindo para a rede

coletora com responsabilidade do prestador. Então, definindo as responsabilidades.

Seguindo, as disposições gerais, em relação as condições estruturais do sistema de
esgotamento sanitário, algumas disposições básicas, tratando da questão da identificação
das unidades, delimitação e segurança das áreas, conservação da infraestrutura, controle
dos extravasamentos, e algumas questões de iluminação também para garantir o serviço

noturno e outras questões. Em relação ao controle de odores, a gente vem tratando aqui

nessa resolução também uma reclamação que e muito "recorrente e que está aumentando

la na ARSAE. Então, o prestador deve adotar alternativas preventivas, realizar captura e
tratamento desses gases produzidos e, inclusive manter os registros das reclamações

que é importante para a gente ter um acompanhamento e amadurecer nessa questão
também. Em relação... o prestador deve atuar preventivamente no sentido de minimizar a
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ocorrência de lançamento de esgoto sem tratamento, claro respeitando contratos e todas

as questões envolvidas de cada município. Na operação o refluxo dos esgotos e os

extravasamentos dos esgotos e, a ocorrência do By pass. Bom, uma questão que a gente

está inovando aqui, vamos dizer assim, é tentando disciplinar a questão dos prazos. Isso
e uma questão que não está definida, pelos menos que a gente não acha em nenhum

lugar. Então, a gente está de nindo o prazo para correção dos extravasamentos, incluindo
refluxo que 80% dos casos tem que ser corrigido até 24 h e, 100% dos casos até 48 h.

Então, a para a gente chegar a esse número foi feito um estudo com os dados já
existentes. Então, a gente percebe que hoje o prestador de serviço já consegue resolver,

a grande maioria dos casos são resolvidas ate 24 h. Grande maioria, e alguns casos até
48 h, e a exceção e que passa de 48 h. Então, a gente está delimitando esse prazo de 24

e 48 h e, claro extrapolando esse prazo, o prestador tem que justiâcar, tem que ter uma
justificativa tecnica embasada para a gente está analisando para esses casos que são na

verdade uma exceção nos levantamentos. Bom, seguindo também, a gente vai tratar aqui
do lodo, do recebimento do lodo dos sistemas estáticos. Então, o prestador pode estar
recebendo desde que haja condição de tratar. A recusa ele tem que justificar

tecnicamente, o porque não receber esse Iodo, e também a gente dismplina ali com
alguns artigos como' deve ser feito o monitoramento desse lodo para a gente ter um

acompanhamento. Bom, em relação ao capítulo quatro, que trata das disposições

específicas das unidades dos sistemas, a gente vai destacar primeiro o padrão de ligação,
ressaltar inicialmente quem de ne o padrão de ligação é o prestador de serviços.

Obviamente, o usuário naquela instalação onde suas responsabilidades devem se

adequar ao padrão de ligação, conforme definido pelo prestador e, aqui a gente está
colocando uma proposta também de solução para as edificações abaixo do nivel da rede

coletora. Então, é uma situação que ocorre muitas vezes sem solução atingindo muitas
vezes pessoas de baixa renda que não tem como dar solução aquela rede coletora que
está acima e ele não consegue fazer conexão. Nesses casos, o prestador apresenta uma

proposta que viabiliza o serviço. O usuário, no caso do usuário residencial os custos
serão arcades pelo prestador, porém, remunerados via tarifa. Então, quem vai bancar a

solução seria a propria tarifa na revisão tarifária. Bom, os usuários não residenciais

arcarão com os próprios custos, tendo uma condição de negociação do pagamento. O
objetivo aqui é exatamente viabilizar uma solução para que ela situação que muitas vezes
a gente se depara e não tem como esgotar aquela residência. Bom, em relação ao
sistema condominial, muitas vezes uma solução possivel. Então, a definição do tipo de

ramal deve ser realizada com base em consultas aos usuários interessados podendo ser
tanto nos fundos dos lotes, jardins ou no próprio passeio. É importante, também que o

prestador deve atender as sol itações de manutenção. Obviamente, se for permitido o
acesso e se for tecnicamente viavel também. Então, e uma solução importante de a gente

está disciplinando aqui. Em relação as redes, alem de artigos básicos onde as redes

devem ser providas com órgãos acessórios para possibilitar o bom funcionamento e a

manutenção a gente está tratando também que no caso da intervenção, ou seja, o usuário

não pode fazer a intervenção no ramal externo. Esse ramal externo, a inten/enção na rede
deve ser feita pelo prestador. O usuãrio quando necessitar deve acionar o prestador para

ele utilizar esse tipo de serviço. É importante também que o prestador realize manutenção

preventiva das redes, principalmente, naqueles pontos de obstrução recorrentes que

geram problemas de extravasamentos, entre outros. Bom, vale ressaltar também, que a
gente está colocando aqui em pauta o anexo 1 da resolução definindo a meta de
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extravasamenfos por ano, ou seja, por ano de 2019, esse número 64 extravasamentos é

o pior cenário que a gente viu atual, junto aos prestadores, então a gente manteria essa
meta para este ano tendo que progredir ou diminuir o número de extravasamentos com as

ações de manutenção preventiva e outras até chegar a um número que a gente dividiu em
quaitis e fomos dividindo Claro que o número aqui, 2022 e um número bem desafiador e
isso tudo a gente vai conversando, mas e importante que o objetivo e isso, é diminuir as

ocorrências de extravasamentos, essa e a pauta que a gente está colocando. Bom, em

relação as elevatórias, é importante que as elevatórias elas sejam também dispostas de
conjunto moto-bomba resen/a equiparado com o conjunto que esta' em operação para que

seja utilizado quando necessário. É importante que elas tenham um dispositivo que
realize a remoção de sólidos grosseiros e areia, além também de ter o dispositivo

extravasador para proteção da própria unidade quando ocorrências, e também que a
elevatória tenha livro de ocorrências para registro das falhas, Bypass e os
extravasamentos que ocorrerem e, isso é importante para a gente ter um
acompanhamento e operação da unidade também. Bom, em relação a Estação de
Tratamento de Esgoto e importante que a estação opere dentro da sua capacidade
nominal, então ela dentro da sua capacidade. É importante também que a Estação de
Tratamento, e a gente coloca isso na resolução, que ela tenha disposta na unidade 0 livro
de ocorrências e o manual de operação. Nesse livro de ocorrência ele deve registrar
falhas que porventura ocorram, falhas estruturais, falhas nos medidores ou nos
queimadores, e também registrar as ocorrências de By pass e de extravasamentos. Em
relação a operação da Estação de Tratamento de Esgoto alguns artigos para garantir o
bom funcionamento, em relação aos filtros biológicos, quer dizer, os distribuidores de
vazão devem estar desobstruídos para garantir essa dispersão adequada, nos filtros
biológicos evitar o empoçamento para garantir uma boa operação. e também nos
aeradores garantir a manutenção adequada para que essa aeração seja feita de forma
suficiente e seja feita de forma homogênea também. Tem outras questões também que a
gente coloca e não vai citar para não prolongar muito também. Bom, em relação aos
lançamentos, então, a gente, o primeiro ponto é que, é o cumprimento das condições e
padrões ambientais de lançamento, conforme as normas ambientais. Então, isso e uma

premissa básica. O segundo ponto importante também que a gente vem pontuando aqui e
a questão da frequência. Então, a frequência de monitoramento, conforme o programa de
monitoramento de efluentes da ETE. Isso e o anexo III. Anexo li, mas e o anexo lll, O

anexo lI divide as estações em porte, conforme as próprias normas ambientais, pequeno,

médio e grande porte e, o anexo III de ne a frequência. Então, esta é uma questão que a
gente vem tendo muita dificuldade de disciplinar e tratar junto com os prestadores a
questão da frequência. Então, tem uma norma tecnica, nota técnica da FEAM de 2005,

que ja' define algumas frequências, então a gente está partindo dessa premissa
estabelecendo outras premissas conforme porte da unidade. Então, essa nota técnica não
faz diferenciação quanto ao porte, Então, a gente achou importante, dependendo de o

porte a gente ter um regramento e uma frequência de monitoramento diferente, haja vista
que tem. estações com porte muito pequeno e outras com porte muito elevado e, que

demandam um controle muito maior também. Bom, e em relação ao anexo IV que e a

questão das metas de cumprimento dos padrões de lançamento, e importante dizer
também que hoje temos a questão ambiental, e uma questão ambiental. Nós estamos
falando aqui de regulação da prestação de serviços. Então, são questões diferentes. O
meio ambiente tem condições para disciplinar o impacto, danos ambientais e nós estamos
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que não estão cumprindo, principalmente, meio rural. Então, essa e uma norma que vale

para a sede urbana e para meio rural. Então, a gente tem que ter uma condição de
melhora ou propiciar, ou pactuar com os prestadores, principalmente, para o meio rural,

condições de ampliação de cumprimento da meta total. Então, esse anexo IV vem
exatamente nesse sentido. Se existe alguma estação, principalmente, rural que não está
cumprindo vamos pactuar um plano para chegar na meta global que a gente entende que

vai garantir uma prestação adequada. Bom, também o prestador, em relação aos
subprodutos o prestador deve dar uma destinação final adequada tanto para o biogás, os

resíduos sólidos e o Iodo excedente, então, a resolução trata essa questão também, e
também... E na questão do laboratório a gente vai... trata um capítulo, artigos para definir

exatamente a estrutura geral do laboratório, artigos para de nir a questão da manutenção
dos equipamentos, os registros dos resultados de análise, e também os procedimentos

operacionais padrões, padrão. Em relação a suspensão do serviço, então, isso e uma
questão nova também que a gente está alterando, que hoje a gente está vedando a

suspensão do serviço de esgotamento sanitário. É uma questão que se ha um débito ha
uma questão a ser resolvida não é tamponando o esgoto que esse esgoto vai estar

saindo em outro lugar vai ter um dano ambiental, outra questão que vai gerar um
problema ainda maior. Então, a suspensão do serviço de esgoto está sendo vedada,
exceto em situações que ofereçam riscos, e com isso a gente pode solucionar se houver

um problema de não pagamento, de uma outra forma, mas não tamponando o esgoto que

esse esgoto vai sair em algum lugar, que provavelmente, vai dar um problema ainda
maior. Bom, e por fim as disposições Hnais que tratam da questão da norma que vai

entrar em vigor em 90 dias. Esta é a equipe técnica que trabalhou, equipe técnica
principal, mas a elaboração dessa norma contou com o trabalho de toda a Agência, e
também consultas externas com outros prestadores e outros envolvidos, faculdade.
Então, essa é uma proposta inicial, acho que a gente enxugou um pouco e, estamos aqui

para debater, tentar chegar na melhor forma, sempre pensando que a garantia e o

objetivo é a garantia da prestação do serviço adequada e junto aos usuários. Muito
obrigado". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, Rodrigo.
Gostaria de antes passar a palavra fazer alguns agradecimentos, principalmente, ao
CREA MG que tem sido parceiro nosso sediando esse espaço para todas as nossas

audiências públicas. Queria agradecer a todos os servidores da ARSAE presentes que se
dedicaram a esse trabalho na pessoa da Gerente Livia, Gerente de Regulação
Operacional, e quero também informar que essa consulta está aberta desde o dia 11/3, do
mês passado, 11 de março e a conclusão, periodo final para receber as contribuições até

o dia 5 de abril, lembrando que ela esta disponivel no nosso site, a resolução, a minuta e
as contribuições poderão ser encaminhadas para o e mail:

contribuiçãopúblicaºi4©arsae.mg.gov.br. Todas as contribuições serão analisadas e
respondidas, as acatadas e as não acatadas. Todas terão as suas análises. Ah, o e-mail

da consulta está na tela ali. Bom, queria abrir a palavra para os Senhores para as

contribuições,,discussões sobre os assuntos. Gostaria que todos fizessem a identificação
para que nós possamos responder. Por favor". 3) MANIFESTAÇÃO DOS
PARTICIPANTES. Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Boa tarde". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Boa tarde". Eduardo Nogueira/Sociedade CIVl. " Tudo
bem, Gustavo? " Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Tudo bem . Eduardo

Nogueira/Sociedade Civil: Antes de qualquer coisa, parabens pela audiência pública,

 

 

 

Arme Mr, A Agõnua chulmm (in games de Abastecimento de Agua =» a» hurilamcnto SdnliJYlO do [siarlo de Mum m,,
Rod imo Paulo ll, moi rd Gerais, 12" e nº andares l cu» 31530901 Bela elimine MG

Telefones [31] 3511511119 / 391541133 / 391513112 l www aim mg gov m



300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

 

rw:
sempre murto importante participar de uma audiência pública". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: "Se identifique, por favor Esta ligado (Microfone)?

Gustavo Gastao Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: "É so para identificar, por favor para os

outros. Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: "Ah, o meu nome e Eduardo e eu estou aqui

representando absolutamente nenhuma instituição, estou aqui me representando, ok".

Gustavo Gastao Corqosinho Cardoso/ARSAEAMG: Cidadão". Eduardo
Nogueira/Sociedade Civil: A minha intenção é contribuir certamente com o assunto tão
importante como o esgotamento sanitário, e e extremamente importante. E, país

desenvolvido é pais que trata seu esgoto, que trata seu lixo. É, Rodrigo, eu tenho diversos
questionamentos e são questionamentos técnicos. Eu tive o prazer de ler a nota técnica

algumas vezes e eu tenho dúvidas. Dúvidas técnicas, e para poder contribuir certamente

eu preciso de esclarecer essas dúvidas. Você acha que e possível colocar a nota técnica
na tela? Primeira coisa, pergunta a fazer. É porque tem tabelas da nota técnica que eu

acho que é superinteressante a gente discutir e apresentar para o público. Eu não sei se
todo mundo teve a oportunidade de ler a nota técnica, A primeira duvida minha é com

relação ao artigo 53 da nota técnica". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: A nota técnica ou a
resolução? Eduardo Nogueira! Sociedade Civil: Do documento, e o artigo 53 Rodrigo
Polizzi/ARSAE-MG:- Da resolução". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Da resolução. O
artigo 53 diz o seguinte: A ETE deve operar com vazão compativel com sua capacidade
nominal. A minha pergunta é: o que que é compativel? Essa e a primeira pergunta.

Porque para prestador de serviços compativel pode ser 50% do nominal, para o
município, população pode ser que seja 99%. O que [que é compativel? Isso pode gerar
algum problema. No geral, seria superinteressante definir o que é esse compativel. Está
muito solto, entendeu. E outra pergunta. Caso não opere com vazão compatível com a
nominal, quais seriam as atitudes da Agência? Ok, e essas atitudes da Agência onde

estão definidas? Ja algum tempo a gente conversa com a Agência, com a ARSAE sobre a
possibilidade e a importância da Agência, por exemplo, multar. O artigo 53, E a outra
pergunta que eu faço e o seguinte. Eu estive, não sei se tem alguém de Salinas aqui, mas
eu tive o prazer de atuar bastante em Salinas via uma comissão da Câmara dos
Vereadores em Salinas, e a gente nesse acompanhamento a gente observou que foi

construida, foi construída e, foi paga uma ETE de 50 L/s, eu sei que foi paga e construída
porque a Câmara de Vereadores solicitou todo o processo de licitação para a COPASA,
todo, desde a abertura até a entrega da obra, nos lemos todo o processo, e aquilo que foi

contratado foi pago, não houve mudança de objeto social e, a ETE construida, contratada

e paga foi de 50 Hs. Tem diversos documentos inclusive da ARSAE dizendo que a

capacidade nominal dessa ETE é entorno de 20 U$, 22, 23, Ok. Então, a pergunta minha

e', se existindo essa diferença significativa qual é o motivo, sei lá, pode ser diverso. Como
que a Agência trataria isso? Está certo, Gustavo? Qual é a responsabilidade da Agência
em relação a: Poder público, uma empresa, concessionária, construida e um ativo, tem

esse ativo diluído, pago nas contas de energia, é uma despesa que esta' sendo

depreciado, ok, e, esse ativo foi comprado uma coisa e entregue outra. Como que nos
tratamos isso? Então, isso e' em relação ao artigo 53. Assim, eu não tenho costume

mesmo de falar em microfone. Oh, Dona Edna, estava mesmo falando da senhora. Tudo

bem? A D. Edna foi vereadora em Salinas e ela era Presidente da Comissão que tratou
desse tema na Câmara de Salinas. Estava falando da Senhora. 0 artigo 56, esta escrito o
seguinte no artigo 56: o prestador de serviços deve medir o volume de esgoto recebido
em cada ETE. Eu não conheço, não sou um especialista em tratamento de esgoto, mas
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de tanto conversar aprendi alguma coisa. Então, o esgoto recebido não e
necessariamente um esgoto que vai para dentro da ETE tratado. Certo? Parte do esgoto
pode ou não pode sair por um Bypass sair da ETE. Esse é jogado in natura em algum
lugar. Então, a minha pergunta nesse artigo é: Não seria o esgoto tratado? Ou, se é o
recebido não tinha que ir também o esgoto tratado e o que saiu no By pass? Está claro?

Eu posso, no caso da ETE, de novo desculpa, Dona Edna, usar Salinas. No caso da ETE
de Salinas, onde tem documentos, tem filme, tem o que possa ser imaginado no relatório

da ARSAE, multa, impedimento de cobrança de esgoto 2015 e 2016, devolução do esgoto
cobrado pela COPASA pelo esgoto tratado e outras coisas mais, O histórico é grande em
Salinas. Além da ETE ter reduzido, não ser do tamanho que foi contratado e de
conhecimento público a quantidade de esgoto in natura jogada no rio e, a morte do Rio

Salinas a partir daquele ponto, aonde é jogado esgoto. Então, a minha preocupação é no

artigo 56 será que seria o recebido mesmo? Ou, nos não deveríamos colocar o recebido,
tratado e saldo pelo By pass? Ok, para a gente não ter problema em relação a esse tipo

de coisa. E, além disso, eu já viajei, rodei muito depois de Salinas, visitei alguns
municípios, conversei com muita gente. A preocupação dos municípios pelo que eu pude

ler na nota técnica ou na resolução eu posso não ter entendido ou achado o que li com
atenção em algumas vezes, e com relação a exatamente o volume, quantitativo. O esgoto

tem dois pontos quantitativo e qualitativo, Ok. 0 qualitativo e o item que nos vamos
certamente conversar quando eu perguntar sobre o anexo IV. Ok. 0 quantitativo nos

preocupa muito, todos os municípios. O que é cobrado da população de esgoto tratado, e

ir na base de dados da concessionária somar o esgoto e volume de esgoto faturado e

tratado de toda as unidades consumidoras, é compatível com o esgoto efetivamente
tratado na Estação'de Tratamento de Esgoto? Ou, está sendo cobrado um serviço e esse
sen/iço não está sendo realizado. Isso não esta sendo tratado na resolução. Para mim,

isso deveria ser publicado. Nos tínhamos que aproveitar a oportunidade. Isso é resultado
online, isso é resultado da base de dados. O volume de esgoto tratado, faturado no mês

na cidade de Salinas foi X, a minha Estação de Tratamento com volume de tratamento Y,
conseguiu tratar durante 24 h por dia, 30 dias no mês, esse volume, ou um volume menos
que e a diferença é compatível com a realidade do sistema, ou seja, isso e murto
importante para a gente. Ok. Ou seja, e a população e todas a cidades que visitei todo

mundo tem dúvida com relação a isso. Então, por exemplo, um determinado município

que então, não esta aqui, então eu não posso citar qual o município, me disse alguma

coisa assim, um vereador: uma bomba está quebrada na ETE, tem meses, A ETE não

está tratando esgoto e cobra da população todo mês rigorosamente, ou seja, você pode
cobrar por um serviço não prestado? Essa é a pergunta. Se nos tivermos um relatorio

mensal de paralisação, de volume de esgoto tratado, quando foi tratado e comparando
com o volume de esgoto faturado, nos gerariamos um problema que teria que ser
solucionado. Está certo, Gustavo? No mínimo eu daria transparência ao problema que
hoje nos não temos transparência. Ok. É a palavra aceitável e muito interessante, ela e
muito interessante. Agora aceitável tem que ser definido. Nós somos engenheiros, nos

temos que ter números. O aceitável pode ser grande agora e com prazo de redução do

que desse grande para um prazo para a redução desse valor. O anexo lII, eu queria fazer
uma observação, eu queria primeiro entender, Rodrigo, porque é válido a partir so de
2020 e não válido a partir de agora, Eu queria, eu sei que tem a questão financeira, a

questão do custo de inspeção da frequência que vai trazer custo, e extremamente

importante, mas eu queria lembrar uma coisa, de novo D. Edna, usando Salinas como
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exemplo. Salinas tem um rio que é o Rio Salinas, é um curso d'água com determinada
vazão, uma vazão baixa, 0 rejeito por menor que seja sendo jogado nessa vazão baixa,

percentualmente, ele e muito significativo rem relação a vazão do rio. Se Salinas

estivesse na margem do Rio Sao Francisco certamente o rejeito jogado no Rio São
Francisco seria um valor muito pouco significativo, então, é muito relativo essa questão de

ETE grande e ETE pequena, depende da situação local e, acho plenamente que a
ARSAE tem plena condições de definir, fazer uma regra geral e fazer regras especíncas

dependendo do municipio. Na hora que eu falo em Vale do Jequitinhonha, norte de Minas,

estão aqui, nos temos um problema de água, de falta de água, não e o caso de Itaobim
que tem o Rio Jequitinhonha ou Jequitinhonha que tem o Rio Jequitinhonha, mas a maior
parte dos municípios tem um problema de falta de água. A pouca água que eu tenho se a

minha ETE destrói fico sem água. Então, claramente a ideia da frequência eu entendo

claramente, a ETE grande é um problema muito sério, se ela tiver com um problema de
tratamento ou um problema de não cumprindo as suas funções. Mas, dependendo do
municipio, da quantidade de agua que esse município tem, mesmo uma ETE sendo

pequena o problema é gravíssimo, caso a ETE não esteja trabalhando da forma correta,
Ok. 0 anexo IV, se vocé quiser Rodrigo, eu trouxe inclusive copia, de novo, eu peguei

Salinas, eu peguei um relatório de 2016, espetacular inclusive o relatório produzido pela
ARSAE, parabens, os relatórios da ARSAE são fantasticos. É um relatório que foi feito em

2016 e vocês fizeram, o Gustavo recebeu a D. Edna fora da agenda quero lembrar disso,
é muito importante, e menos de 20 dias colocou uma equipe espetacular em Salinas para
fazer inspeção tanto no serviço de saneamento de água e esgoto do municipio. Parabens,
espetacular, nesse relatório foi constatado um problema de qualidade do esgoto tratado,
não se discutiu quantidade de esgoto tratado, discutiu-se, qualidade do esgoto tratado, e o

esgoto foi constatado que a concessionária local, que o prestador de serviços é a
COPASA na sede do município não estava tratando o esgoto de forma adequada, nao

estava cumprindo uma norma que eu não sei de cor , porque eu não conheço e nunca

nem abri ela, que se chama COPAM CERH 01/2008, essa foi a norma que vocês usaram
para apresentar essa tabela que eu trouxe copias, se alguém quiser cheia de número

vermelho, não cumprindo aquilo que está estabelecido no COPAM. Eu a notei até aqui
para te falar. Considerando, que o objetivo disso que nos estamos tratando aqui e
melhoria na qualidade do serviço, melhoria na saúde pública e melhoria no meio
ambiente, Ok, Rodrigo. Quando eu li o anexo IV, de novo eu posso ter entendido

absolutamente errado, mas eu gostaria que você me esclarecesse. Aquela tabela de 50%

esse ano para ETE pequena, depois 60, depois 70, depois 80 para as amostras e, depois

tem uma fórmula la para cálculo dessas amostras. Ela esta reduzindo o rigor da norma
atual? Ok, Esta clara a minha pergunta? É isso que eu quero entender. A minha pergunta

e aliás, com licença, eu vou até te entregar o relatório. A minha pergunta e' aplicando
aquilo que esta sendo proposto, esse resultado ai seria melhor ou pior? Pensando na
melhoria da qualidade de vida, na melhoria da qualidade do serviço, na saúde pública e

na preservação do meio ambiente. Está claro, Rodrigo? Eu queria entender a tabela, o

anexo lV para mim não ficou claro o que e aquilo e o que é a diferença em relação ao que
nós temos hoje, ou seja, houve uma redução de rigor, não houve uma redução de rigor?

O que é? É isso. Obrigado . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: "Eduardo,
eu vou responder algumas questões e passo para o Rodrigo em seguida. Primeiro, eu

quero dizer o seguinte, nós não temos uma resolução de sanção. Isso e um problema que

a gente tem debatido na ARSAE e estamos aguardando a publicação do Decreto de
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Competência para que nós possamos publicar fazer uma Audiência Pública para que
tenhamos um instrumento de sanção na ARSAE. É realmente, uma falha e persegue a

ARSAE desde quando ela foi criada e, que infelizmente não está na nossa governança
dependemos de a instância superior normatizar através da Resolução da atualização pelo
Decreto de Competência. Estamos com a Minuta pronta para assim que for publicado

colocar em discussão pública a Resolução de Sanção ARSAE. Mas, como o Senhor sabe
todas as ações que a ARSAE verifica situações de não cumprimento de prestação de
serviço como o Senhor colocou nos abrimos um processo administrativo, suspendemos a
cobrança de tarifa e, caso verincado que houve cobrança indevida abrimos um processo
para devolução da tarifa, caso não haja um engano justificado ela e devolvida em dobro,
isso aconteceu no município da vereadora aqui. Então, esse e um processo que no

entendimento da ARSAE não substitui, mas ajuda na questão enquanto não tiver a
Resolução de Sanção. Nós temos o instrumento que tente e resolva esse problema da
cobrança indevida e, a punição pela cobrança indevida e, essa e uma situação que
depende de outras instâncias. Então, deixar claro que nos não deixamos uma situação

descoberta, uma fiscalização, ou uma denúncia, uma situação que se verificou uma
situação de cobrança indevida pelo tratamento de esgoto, que a COPASA,

especificamente tem duas tarifas, a de coleta e a de coleta e tratamento. Quando há essa

Situação nos abrimos um procedimento e identificamos a área onde isso ocorreu e os
usuários que pagaram e o período que eles pagaram, Então a devolução e' feita para o
contribuinte que pagou por aquele período. Então, não e uma devolução generalizada, e

para o cidadão em dobro durante o período que ele pagou. Então, isso de certa forma é

tenta fazer justiça com a cobrança da tarifa. Outra coisa importante, e com relação ao

projeto executivo que o Senhor falou. Nós não fiscalizamos projeto, caso como que o
Senhor falou de uma licitação feita para uma ETE de 50 mª, se for instalado uma ETE de
20 mª, ela tem que ser denunciada no Ministério Público o que nós verificamos e
exatamente a capacidade que ela tem e o serviço que ela esta prestando ou não, e ai a

efiCiência dela, o Senhor entendeu? Eu não consigo verificar os projetos, porque a gente

tem que ver licitação, tem que acompanhar. Esse é um processo que a gente faz,

encaminha o nosso relatório para o Ministério Público, para o Prefeito, para que eles
acompanhem o trabalho da fiscalização da ARSAE. Se ali tem uma incongruência entre o

projeto e muitas vezes, o que eu estou entendendo é projeto de licitação. Não é que esta
instalado uma ETE de Sºm e ela não está tratando 50 mª, e diferente. Você contratou
uma obra de 50 mª e executou uma obra de 30 mª. lsso tem que ser denunciado no órgão
de controle público, que no caso e o Ministério Público. Nós vamos verificar a capacidade
da ETE e a eficiência da ETE. Com relação a eficiência que o Senhor colocou é

importante dizer que o Estado de Minas Gerais atraves do Instituto de Gestão das Águas,
que normatiza a outorga de captação de água. Toda a população, toda a estrutura que

capta água é outorgada pelo lGAM. O IGAM não tem outorga de efluente, e quem faz a

capacidade de diluição do volume teria que ser o órgão de controle deªagua bruta. A ANA
faz isso com os rios federais. Nos fizemos um trabalho desse em parceira com a
COPASA em todos os rios federais onde há lançamento efluente da ETE foi feito estudo
pela sua capacidade de diluição e muitas vezes a ETE que está ali projetada ou
executando através dos estudos da ANA que aí analisam vazão, capacidade de diluição,

ela definiu muitas vezes eficiência superior à norma de resolução que o Senhor comentou

ai, do COPAM, porque justamente o rio ali não comporta uma diluição do esgoto so de

60%. por exemplo, de DBO. Só que esse trabalho, é um trabalho complexo que teria que
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ser feito com o órgão de controle dos recursos hídricos. Ate é uma sugestão nossa para o
IGAM e pensar em estruturar isso no Estado que e extremamente eficiente. Hoje.
infelizmente, a norma que nos temos para obedecer, e a norma que o Senhor Citou que e

60% de DBO e DQO para todo o estado independente da vazão do rio. E urn problema de

competência. Nós não temos competência para legislar sobre a capacidade hídrica. Nós
temos competência para cobrar o que esta na legislação, e eficiência do sistema de

tratamento com que é proposto, Agora. se ele não está eficiente de acordo com a

capacrdade de diluição do rio nos, infelizmente, não temos atribuição, nós temos

atribuição de discutir a eficiência da ETE, a eficiência do tratamento se ela está cumprindo
a norma e a abrangência do tratamento. Se ele está pegando, coletando o esgoto da área
toda da área urbana ou da concessão, tratando aquele esgoto todo e cobrando
adequadamente porque e' muito comum você verificar situações onde que tenha 50% e
uns 60% de abrangência do serviço de tratamento e, ai é importante também esta' casado
com as tarifas. So para deixar isso claro que isso não e competência nossa. Rodrigo, eu
que queria que você explicasse as questões técnicas". Rodrigo Polizzi/ARSAEVMG: Bom,
obrigado pelas perguntas. Bem pertinentes, Em relação à questão do artigo 53 do
compativel, o que seria o compativel? O compatível e' uma ETE com capacidade para
tratar dentro da sua,, bom vamos dizer assim, a ETE tem capacidade para tratar
cinquenta, Então, ela pode tratar cinquenta ou até dez, geralmente a gente fala 10% a
mais, Ela tem condição de tratar 10% a mais da sua capacidade, Mas, isso também não e
um numero fechado. Então, a gente tem que.... Não pode estar tratando o dobro que foi lá
o caso de Salinas. Então, isso a gente ja sabe que vai ter um problema e, deu problema
no monitoramento que ela não estava conseguindo cumprir os padrões de lançamento
Então, esse compativel, a gente não quer cravar, a gente quer deixar claro, o compativel
não tem como, e 10, é 15. Então, assim, dependendo do tipo de tratamento pode ter uma
variação, não pode ser como e o caso de Salinas onde estava tratando, quer dizer estava
recebendo o dobro do esgoto tudo que a ETE tinha capacidade e, o reflexo foi que não
cumpriu os padrões de lançamento. Então, qual é atitude da ARSAE nesse caso? E o que
foi feito lá, la', é um born exemplo que a ARSAE foi lá e fiscalizou, constou no relatório os
descumprimentos e a partir dali abriu um processo de fiscalização. Ate completando que o
Dr. Gustavo comentou aqui, não chega nesse mérito de avaliar o anterior. Então, a gente
scaliza a prestação do serviço. Então, tem uma ETE operando, quando ela começa a
operar é que a gente inicia o nosso trabalho. Então, a gente vai fiscalizar a prestação do
serviço daquela ETE. Então, porque que ela não está cumprindo o padrão de lançamento.
Então, la' a gente descobriu que lá não estava cumprindo porque ela estava recebendo
uma carga de esgoto muito acima da capacidade dela, e os resultados provaram isso e,
com isso a gente deu sequência aos processos de fiscalização, suspendeu a cobrança, a
COPASA fez as obras necessarias, ampliou a capacidade. Se, não me engano ela ja
voltou a cobrar, mas foi penalizada e devolveu em dobro pelo período que a gente
estipulou. Então, esse é o processo de fiscalização, se não me engano as obras foram
concluídas, ela já voltou a cobrar. Então, a atitude da Agencia é sempre via processo de
fiscalização tendo também o direito de ampla defesa do prestador e respeitando todas as
questões inerentes e, na conclusão do processo a gente vai penalizar se for necessário".
Fernando de Paula Silva/ARSAE MG: "Eduardo, obrigado pela' pergunta, por todas na

realidade. Eu só queria complementar, e' o Fernando que está falando. Eu queria chamar
a atenção para uma questão que é muito importante. Maior parte das pessoas que estão
aqui presentes sabem perfeitamente disso. Mas, quando se fala que a vazão e compatível
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com a capaCidade nominal não seria a vazão da capacidade nominal? Nós sabemos que
os esgotos, que a estação de tratamento tem uma grande variação na sua quantidade ao

longo do dia. Seja em decorrência da variação de consumo da agua servida que retorna
como esgoto. Então, nós sabemos que durante a madrugada poucas pessoas estariam
fazendo uso dessas águas em suas dependências, determinados horários dos dias, você
tem picos de vazão, Então. a vazão nominal de uma Estação de Tratamento de Esgoto,
ela não necessariamente, corresponde a vazão de pico. A vazão máxima que ela teria
capacidade de tratar. E por ai que a gente considera dessa compatibilidade. Estabelece

sim, projetos, vazões nominais e a variação em cima desse valor nominal dependendo da

tipologia de cada estação de tratamento se tem e qual que seria aquilo que seria razoável
de ser recebido nessa estação. Dada a grande gama e muito associado a isso. Ok
Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: É, só para complementar E isso mesmo que vocês.

Estão falando. Eu entendi claramente. No caso de Salinas a estação trata realmente 20.
Vocês constataram isso e foi comprada uma ETE de 50". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG:

Mas, ai a gente não entra nessa questão porque a gente fiscaliza a prestação de

serviço". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Mas, é um ativo que vocês devem

considerar na revisão tarifária . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: A

gente remunera na revisão tarifária da COPASA é remunerado o ativo que está registrado
no banco patrimonial". Eduardo Noqueira/Sociedade Civil: Sim . Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: E, a fiscalização é feita sobre a produção. A gente não
olha projeto, eu não tenho a capacidade de olhar todos os projetos que estão instalados
da COPASA no Estado de Minas Gerais e, veri car se o que foi tratado e Iicitado está
sendo operado. Se tiver esse tipo de certeza tem que haver denúncias aos órgãos de
controle do patrimônio público". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Não, está certo".

Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: "Você entendeu? O que nos olhamos
é a capacidade dela. O que nós verificamos la e que o Rodrigo falou foi exatamente isso
estava chegando muito mais esgoto do que ela tinha capacidade de produzir e isso

mostrou no resultado dela._ Então, foi aberto um processo suspendeu a tarifa até que se
corrigisse. Teve uma ampliação da ETE. Agora, esse tipo de controle patrimonial e o
órgão de controle que faz que e o Ministério Público do Estado. Denúncia pode ser feita
por qualquer um la". Eduardo Noqueira/Sociedade Civil: Ok". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAEMG: Inclusive nosso relatório é encaminhado para o
Ministério Publico. Se ele tiver ciência de que houve um desvio dessa ordem e com os
dados nossos só colabora com o entendimento de que tem que abrir um processo para
identificar e investigar". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: E isso mesmo, obrigado. E

isso mesmo". Rodrigo Polizzi/ARSAEMG: Bom, dando sequência aqui as respostas, em
questão ao volume faturado e o volume tratado e importante a gente destacar aqui que o

volume que é faturado em relação ao consumo de água. Então, a gente não pode
comparar esse volume que esta sendo faturado com o volume que estã sendo tratadoªna
ETE. Então, a gente não tem esgotômetro. Então, assim e o volume faturado em relação
ao volume consumido de água, tem toda uma relação e, o volume tratado é o volume que

chega na Estação de Tratamento de Esgoto e vai ser tratado. Então, essa relação direta a
gente não pode fazer, porque a gente pode incorrer num erro porque exatamente os

números não vão bater. Isso é comum. Em relação... você pontuou uma questão muito
interessante aquela questão do cobrar por serviço não tratado. Se uma bomba paralisa,
qual o prazo? Então, isso é uma discussão, muito interessante essa questão. Essa e uma

discussão que a gente já vem tendo, inclusive com os prestadores. Já discutimos isso
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com a COPASA principalmente a questão do interceptor de esgoto. O interceptor de
esgoto de grande porte que se rompe, qual que é o prazo para a gente alterar aquela
cobrança de coletado para tratado? Então, a gente já vem discutindo isso, vem
disciplinando essa questão, não normativa por resolução, mas já vem disciplinado em
casos específicos como teve um caso aqui em Betim, se não me engano, ou Contagem.
Então, a gente até penalizou o prestador nesse caso e, porque teve um periodo. Mas, é
uma questão que a gente vai amadurecer e colocar em resolução sim. Essa é uma
questão que a gente vai definir um prazo para correção máxima, até passou desse prazo _
já tem que mudar a cobrança, automática. Sabendo também que muitas vezes esses
interceptores, essas elevatórias estão localizadas em regiões que podem ocorrer
situações proprias, não e culpa do prestador, em alguns casos, em alguns casos de
desaterro, alguma coisa. Então, ele tem que ter num prazo, que seja razoável e que não
seja também extenso, para resolver sem ser aquela alteração, mas a gente vai colocar
em resolução em breve. É um ponto muito importante que a gente vai pontuar em
resolução. Quanto a questão do anexo [II, porque nãovjaneiro de 2020 e agora. O anexo
lII agora a gente está cobrando o que já é cobrado. Então, a gente não está mudando
nada, então, hoje a gente está seguindo a norma, a gente não esta flexibilizando, então, a
gente está colocando uma condição para o próximo ano e para o prestador se adaptar de
uma frequência que a Agência está cobrando, Então, e diferente de uma norma ambiental
que estipula uma frequência, conforme o interesse ambiental. Aqui, a gente está pondo
uma frequência e, a gente precisa dar um prazo para estar cobrando em cima daquela
frequência que a gente está estipulando e, para o próximo ano a gente vai estar cobrando
essa frequência ou pelo menos estar colocando em pauta essa discussão aqui. É o
mesmo caso do anexo IV. 0 anexo IV, a gente não está reduzindo a frequência, isso é
como um plus e, então. sim o que tem hoje a gente já esta sendo cobrado, a gente está
cobrando em cima do que existe hoje que o cumprimento da norma ambiental e a
frequência que esta sendo cobrada hoje Então. agora no caso, de um descumprimento
ou não cumprimento, então a gente está propondo ali uma pactuação. Então, ele vai ser
penalizado. AUDIO PAUSADO (56:43) Então, para ressaltar, a gente não esta
flexibilizando nada porque isso é uma norma ambiental e a gente está regulando uma
prestação do serviço. Então, o que a gente está colocando pode se dizer assim, uma
condição a mais, no caso de o prestador ter que se adequar", Eduardo
Nogueira/Sociedade Civil: INAUDÍVEL (57:15). O Senhor Eduardo fez um
questionamento, porém, não o fez no microfone. Fernando de Paula Silva/ARSAE-MGt
Eduardo, é o seguinte, a gente tem hoje uma situação aonde não esta vigorando essa

resolução proposta, uma minuta que nós estamos tentando construir. Existe um
regramento no Estado para lançamento de Efluentes, em cursos dágua, corpos
quaisquer na realidade, pois bem, essa regra continua vigorando. Por que que isso
acontece? Tem lugares que não tem estação de tratamento de esgoto, embora tenhamos
uma lei que vigora no Estado há bastante tempo que ja define e prazos que já tem sido

prorrogado, essa prorrogação e muito comum. Eu confesso que atualmente não sei qual
que e o prazo vigente para que algumas estações, os municípios listados todos eles e,
com prazos definidos, Então, o que nos estamos tentando fazer. Oi, todos vencem em
2019, segundo a nossa colega, Célia está dizendo da ABES. Pois bem, obrigado, Célia. O
fato e que nós estamos a favor disso, nos queremos que as estações tratem os esgotos
que atendam os padrões estabelecidos sempre. Nós, sabemos também muitas vezes que

assim como a gente precisa quantificar os esgotos e não conseguimos porque nos não
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temos condições de estabelecer com um medidor de esgoto seja implantado em cada

unidade usuária, nós não temos condições de pagar por isto, infelizmente. Então, o que

nos estamos tentando favorecer aqui ao propor, e considerar que nos temos condições de
sair de uma situação bastante desfavorável que é que a que nos vivenciamos atualmente

para alcançar aquele patamar ja estabelecido e nem foi por nos está ai vigorando, como
eu disse. Pois bem, para que a gente alcance esse patamar não e ao nosso olhar e

tambem com respaldo legal da 11.445, Não e necessário que nós tenhamos um passo,
um salto altíssimo, nos temos distintos, prestadores, distintos usuários, ditos como tal

pessoas que tem capacidades distintas. Entao, tudo isso se reflete no contexto do Estado
de Minas Gerais. Então, o que nos estamos tentando fazer e propor que metas graduais e

progressivas sejam estabelecidas que ai a partir desse estabelecimento passos menores

possam ser dados sempre rumo ao alcance daquilo que ja está estabelecido que todos

nós já almejamos, que e o cumprimento pleno dos critérios ja estabelecidos pela
legislação ambiental, O que a gente tem defrontado com muita frequência com algumas
colocações se não atende ao padrão, então não trate os esgotos . Suponhamos que nos

tivéssemos uma eficiência de, sei lá. 99% e exigência legal fosse 100%. Se você remove
99% de esgoto de uma capital, de uma cidade pequena, de qualquer comunidade que
seja, nós estamos falando de um patamar bastante elevado, mas de uma distância muito

pequena e ínfima para aquilo estabelecido. Então podemos considerar ao contrario é 60%
e eu cheguei a 59, ora se 59 é diferente de 60. Essa dicotomia trata ou não trata, isso não
e bem assim. Todos nós sabemos, se você chegar a 59%, parabens, esse cara não
conseguia nem 30%. Então essa gradação, esse aVanço progressivo nos estamos

entendendo como muito importante necessario que e algo que tem muita harmonia com a
situação já revelada por todos os municípios que a gente já participou, ja fiscalizamos".

Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Fernando, então. estou entendendo que isso ai, e de

fato uma redução no rigor". Fernando de Paula Silva/ARSAE MG: Não, o rigor está
estabelecido, Eduardo. Veja bem". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Não está claro

isso ai", Fernando de Paula Silva/ARSAE MG: "O rigor não é nosso! O rigor não e nosso!
O rigor ou falta de rigor está estabelecido pelo COPAM e CERH que você falou é o

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos

uma ação conjunta onde várias pessoas se debruçaram sobre isso e deliberaram e

chegaram num padrão para o Estado com algumas condições e tal. Pois, bem ele

continua vigorando, vigente e valendo Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: "Então, o que
significa esse 50%". Fernando de Paula Silva/ARSAE MG: "50 e metade de 100".
Eduardo Noqueira/Sociedade Civil: Isso". Fernando de Paula Silva/ARSAEMG.

Exatamente, então, 50 significa nós buscarmos que até aquele prazo estações da aquela

magnitude, que nós sabemos que a maior parte das estações tratamento de esgoto no

Brasil e, em Minas não e diferente, são menores. Então, nós estamos tentando favorecer

e boa parte delas, infelizmente, se situam em lugares que não tem nem operador muitas
vezes. Como eu disse tem lugares que não tem nem ETE. Estamos tentando favorecer o
que esta favorecido". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Fernando, a minha pergunta e

mUito direta". Fernando de Paula Silva/ARSAE MG: Metade, metade significa 50, metade
das observações, entendeu? É isso". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: E o que a lei

hoje fala? " Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: Olha, e importante a gente frisar o segumte.

Esse anexo IV não exime as outras questões que o prestador vai ter que cumprir e sera

penalizado o que deve ser cumprido. Então, isso aí é só um a mais. Então, vamos, a

questao aqui não é o anexo IV. Isso aqui, e uma pactuação. Se tem uma questão de
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penalização de não cumprimento ele vai ser penalizado. Então, como a gente vai resolver
isso É possível dar um salto grande? Na grande maioria das vezes não. Então, a gente
vai pactuar, para que seja, para que essa melhora ocorra progressivamente. Mas. claro
que isso a gente entende que gera muito debate. Gera muita controvérsia, mais é
importante dizer esse anexo não exime nenhum cumprimento de norma que está
ambiental". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Rodrigo, esse é meu objetivo eu queria
entendere não consegui ainda entender. Peço desculpas. Mas, olha só você pega DBO
na cidade de Salinas que está na sua mão". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: Sim, DBO,
Isto". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Eles tiraram amostras para verificação de DBO,
janeiro a novembro, foram 6 amostras. O que está dizendo aquela tabela que se eu tiver
agora esse ano 50% das amostras dentro/fora eu vou aceitar isso como normal? "
Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: "Não, não é isso". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: O que
está dizendo aquela tabela? É isso que eu quero entender". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG:
O que estadizendo que a gente vai, e uma pactuação de um plano. É como se fosse um

plano de ação. Constatou descumprimento, então ele vai ser penalizado, abrir o processo
de fiscalização, abrir o processo administrativo. Como melhorar? Então, aqui a gente tem
um plano para pactuar essa melhora progressiva. Isso não tira a responsabilidade do
prestador no cumprimento do que já existe. Então, isso é um a mais. É uma ação a mais".
Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Então, vamos dizer assim, a proposta e um plano de
trabalho, caso eu tenha um problema grave como a ETE". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG:
Isso, nessa linha". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Isso é um plano de trabalho
prévio, para ser apresentado para ETE para que ela atenda em um periodo. O
atendimento da licitação". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: "Isso, é importante frisar que esse
anexo IV não ia mudar em nada o processo que foi..." (INAUDÍVEL 01:05:16). Eduardo
Nogueira/Sociedade Civil: A resolução não está dizendo isso, gente! " Rodrigo
Polizzi/ARSAE MG: Então, vamos deixar claro . Eduardo Nogueira/Sociedade Civi: A
resolução, não está claro isso". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: Obrigado, agradeço sua
sugestão porque se não está claro, nós vamos". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Não
está claro". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: "É isso que estou falando. Se não esta, nós
temos que deixar, Por isso que eu agradeço a sugestão, está anotado, gravada.
Agradeço, se não está claro, temos que deixar claro, porque para o caso de Salinas não
altera em nada. Agradeço a sugestão está anotada". Lucas Pessoa/ARSAE-MG' Com
licença. Só complementar as duas respostas que o Rodrigo tinha falado. Eu sou Lucas,
sou fiscal da ARSAE, participei da construção da Resolução. A primeira questão e' com
relação a esse anexo e a gente discutiu muito se era uma flexibilização ou não e se podia
fazer isso. Na verdade, a norma ela continua existindo pelo Conselho, óbvio e, toda é uma
Deliberação Normativa do Cepam CRH. A FEAM recebe através da Semad. A Semad
recebe declaração de carga poluidora todas as ETEs da COPASA anualmente ou
bianualmente. Nesse caso, ela recebe e faz análise dela e isso não vai ser de forma
alguma flexibilizado. O entendimento do meio ambiente já esta posto e eles vão regrar
daquela forma. O nosso entendimento é do ponto de vista de prestação de serviço, da
qualidade do serviço, a gente sabe qual que é a situação atual. Ao longo do período seja
melhorado isso e se não for melhorado, se não for atendido que esta' posto na nossa
resolução, aí sim terão sanções, planos de ação para melhoria e atendimento no que que
esta posto na nossa resolução". Eduardo Nogueira/Sociedade Civi: OK. Muito obrigado!
Antes, só para fechar. Eu queria parabenizar por esta folha fiquei encantado com essa
história de ouvidoria. Reclama ouvidoria da concessionária e depois ouvidoria da ARSAE,
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a ouwdoria da ARSAE está a disposição para atender a população. Isso precisa ser
divulgado no Estado de Minas Gerais. É muito importante isso. Outra coisa, Rodrigo, só
para fechar Gustavo". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Por favor".
Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Rodrigo, o esgoto faturado tratado em relação ao
esgoto tratado vai existir diferença sim, é óbvio, mas o aceitável tem que ser dito. Tem

que ser de nido, tem que ser definido () aceitável. No caso de Salinas, especiâcamente,

com toda mais absoluta certeza, eu não tratei porque a base de dados da COPASA de

Salinas, mas e so verificar. Com toda mais absoluta certeza estava alguma coisa do tipo,

eu faturava 10 e estava tratando 3. Isso não é razoável, entendeu? Existe uma diferença,
é obvio, mas tem coisa que e' razoável e tem coisa que não é razoável, e é isso que estou

dizendo. Essa razoabilidade vocês têm que ter um histórico disso. Vocês só vão ter o

histórico se a empresa mandar isso mensalmente, e isso for transparente, divulgado para

a população, ou seja, porque que a ETE fulano de tal tinha que tratar 150 Lls lá em Ibirité,
está tratando 30 e eu estou cobrando de toda a população, porque que em Vespasiano
tem uma ETE tamanho tal. Pessoal de Diamantina, costuma falar tem uma ETE que não

funciona nunca e nos estamos pagando esgoto tem tanto tempo. Entendeu? E isso. É

esse tipo de coisa. Se você fatura para uma população e o seu tratamento de esgoto e
zero, tem alguma coisa errada". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG. É exatamente isso, e a

gente está caminhando para isto. O objetivo aqui hoje e exatamente disciplinar bem a

prestação de serviços de esgoto. Então, a gente está avançando para isto, Tentar chegar
e cercar todas essas situações que foram pontuadas. Nós lançamos também, e
importante vai de encontro com essa colocação uma Resolução de Informações, ou seja,

disciplinando como deve ser o envio de informações e quais devem ser o envio de

informações e como devem ser enviadas essas informações pelo prestador de serviços e,
deve entrar em vigor em breve. Então, a Agência vem com esse pensamento e vem
cercando e editando resoluções para chegar nesse ponto ai, nesse nível que esta
comentando". Eduardo Nogueira/Sociedade Civi : Só mais um exemplo. Vou encerrar. Eu

juro. É, na fiscalização Estação de Tratamento de Esgoto de Salinas, esta no relatório de
vocês que o local lá onde faz a medição do esgoto que entra, nem funcionando estava.

Ok . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, Eduardo". Lucas
Pessoa/ARSAE-MG: Só complementar outra resposta do Rodrigo. É uma dúvida comum,
em relação a diferença entre faturado de esgoto e tratado efetivamente na ETE. Inclusive
isso virou uma ação, não uma ação, mas um questionamento do Ministério Público a
Agência em Belo Horizonte. E, o perito que fez a análise foi um entendimento um pouco
equivocado. Acho importante a gente explicar como que funciona isto, O que acontece é

que a água e hidrometrada e é cobrada em relação ao valor que é consumido por cada

casa. No caso, do esgoto, não tem como, como ele não é digamos pressurizado igual a

agua, você não tem medição daquela vazão por residência. Então, dessa forma para
poder medir seria muito mais complexo. Você teria que ter uma calha parshal. Imagina

uma analise, para poder fazer e oneraria muito o sistema. Para poder fazer o que? Para

fazer a medição exata do quanto que a aquela pessoa está gerando de esgoto para ser

cobrada. Então, por exemplo, se uma pessoa consome um tanto de agua e as vezes não

retorna tudo como esgoto, porque uma parte e jardim, e piscina e etc, ela não teria como
saber ao certo o quanto de água que ela está consumindo está virando esgoto, isto tem
medidas na literatura, etc, padrão e tudo mais, mas varia muito de acordo com o padrão

de consumo, de acordo com 'ene' fatores. Então, dessa forma, no final das contas para
que que você faria um custo de medir o esgoto? Qual o sentido disso? Para poder aquela
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pessoa pagar justamente aquilo que ela gerou de esgoto a ser tratado. Aí, você pensa
assrm, na própria questão da água você não tem esse entendimento, porque a pessoa
paga pela água, mas o mJ varia de acordo com o nivel de consumo dela. Tem subsidios
entre municipios, tem subsidios entre residencial, comercial, industrial, tem subsidio ente
agua e esgoto, No final o custo de esgoto tanto de coleta quanto de tratamento ele às
vezes e' maior do que o de água, mas tem alguns municípios só e outros municípios não
tem água e esgoto da Copasa, só tem água. Então, no caso tem tanto subsídio dentro
que não faz sentido você ser tão preciso na hora de medir o que está sendo tratado de
esgoto para poder fazer a cobrança das pessoas. Então . Eduardo Nogueira/Sociedade
QM Qual é o seu nome? " Lucas Pessoa/ARSAE-MG: É Lucas", Então a lógica do
entendimento, e uma lógica coletiva e não tão indivrdual como o direito do consumidor
Entendeu? Então, nesse caso gera muita confusão, porque o que esta sendo tratado
efetivamente tem que ser cobrado. Mas, não da para fazer assim. Não e possível .
Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Eu não tenho certeza. O perito do Ministério Público
sou eu". Lucas Pessoa/ARSAE MG: Ata". Eduardo Noqueira/Sociedade Civil: "Eu coloco
para você da seguinte forma, O razoável, o aceitável tem que ser discutido". Lucas
Pessoa/ARSAE-MG: Sim e, isso inclusive tem sido feito", Eduardo Nogueira/Sociedade
m A estação de tratamento do Arrudas trata um pouco mais de 50% da capacidade
nominal dela. Um pouco mais de 50%". Lucas Pessoa/ARSAE MG: Não, não e verdade,
e 2/3 . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Por favor, só um minino, não
vamos fazer esse debate não, porque tem outras pessoas que querem colaborar.
Agradeço, Eduardo e espero que faça contribuições por escrito e sera respondido e, com
certeza esses questionamentos são muito válidos. Inclusive partindo da percepção de um
cidadão, que e usuário que está interessado a melhorar a qualidade do sen/ico, como nós
também interessado em normatizar para que nós possamos melhorar. Quem gostaria de
fazer a próxima contribuição, por favor, se identifique, por favor". Gabriel
GusmãoNereador da Câmara do Municipio de Teófilo Otoni: "Boa tarde, meu nome e'
Gabriel Gusmão. Sou vereadore vice-presidente da Câmara de Teófilo Otoni e relator da
CPI. Acho que falei por algumas vezes com Rodrigo, na ocasião até cumprimentei pelo
nascimento do seu filho na epoca que você não pôde ir a Teofilo. O Fernando esteve lá e
0 Lucas também. É, nos escutamos a explanação técnica sobre essa intenção da ARSAE
em desmembrar a Resolução 40 de 2013, de estar normatizando de forma específica
serviços de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto. Eu vi que a minuta foi
elaborada de forma minuciosa com base em algumas resoluções do CONAMA, algumas
resoluções do meio ambiente e com base na Lei 11.445 de 2007 que está
temporariamente suspensa por força da Medida Provisória 868 de 2018, algumas
alterações estão sendo propostasre ao que me parece eles vão conseguir aprovar essas
alterações. Fato é que o legislador ao criar o artigo 3° dessa Lei 11.445 contemplou que
era sen/iço de esgotamento sanitário e todas as suas etapas até a destinação final do
resíduo entre aspas tratado ao meio ambiente, a devolução ao meio ambiente, e eu vejo

que como o Lucas falou direito do consumidor, direito individual, na verdade direito do
consumidor tambem e coletivo, Lucas. Eu trouxe uma tese do direito do consumidor que

embasa a formulação de normas pelas outras Agências Reguladoras como a ARSAE, por
exemplo, a ANEEL, a ANATEL. Todas as resoluções que normatizam a atividade desses
setores, dessas áreas são feitas de forma conjunta com base nas resoluções proprias,
mas também com base no Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5º, inciso 32 da
Constituição Federal que diz que o Estado Federal devera defender na forma da Lei a
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defesa do Consumidor. Nós temos duas legislações que se confrontam, legislações
ordinárias que se confrontam. Na verdade, a legislação a Lei 11.445 não se confrontam, o
entendimento do STJ e dos tribunais tem sido no sentido de prevalecer a Lei 11.445 até
porque ninguém até hoje utilizou a tese de defesa do consumidor para embasar suas

ações e ai as decisões são sempre de que as concessionárias podem cobrar
independente da contemplação do serviço de forma integral. isso e o que a gente vê na
grande maioria e quase todas as decisões do STJ quando são feitos recursos para esse
tribunal e, ai eu faço essa indagação porque já entrando em outro assunto para continuar

esse não vejo motivo, desculpa a minha colocação, de ser sincero para vocês, não vejo
motivo de existência de uma Agência Reguladora que não pode aplicar sanção, porque
ela fiscaliza, ela regula, mas quando ela tem que atuar como essas outras Agências

Reguladoras atuam, ela e retraída porque não existe não possui a capacidade de aplicar

sanção, seja ela pecuniária, seja ela de outra origem. Então, já quase 10 anos que a
ARSAE existe ou mais, quase 10 anos que a ARSAE existe e até hoje não foi proposto,
essa medida junto com as ações governamentais estaduais ou chamamento para ouvir a
população nesse sentido porque tornaria mais fácil o cumprimento das metas pelas

concessionárias. Então, quando eu trago o direito do consumidor para ca eu busco fazer
um paralelo entre o que a gente pretende de forma conjunta com as concessionárias, com
a população e com o governo do estado na pessoa da ARSAE. Nós temos de um lado o
meio ambiente que não pode, não merece receber esgoto, vou falar assim, personiticando
o meio ambiente. Ele nos da água limpa, ele tem que receber água limpa. Nós não temos
o direito de extrair agua para o nosso consumo e como o engenheiro, perito do Ministério
Público falou devolver aquilo diferente do que nos pegamos e, nos temos de outro lado a
tese consumerista tendo em vista que o usuário é considerado consumidor do serviço

público, isso é tese pacificada nos tribunais, mas quando a gente vai discutir sobre essa

questão e a normatização, a gente vê muito pouco exemplo como disse das resoluções
da ANATEL, da ANEEL, muito pouco ou quase nada dessas possibilidades do respeito ao

direito do consumidor em resoluções, em propostas de resolução como esta que nos
estamos estudando. Eu vejo que fala muito pouco, na verdade não consta na referência

bibliográfica se quer menção. Não sei se foram convidados órgão de defesa do
consumidor, inclusive porque o artigo 37, parágrafo 2° do CDC que trata sobre
publicidade enganosa, propaganda abusiva e propaganda enganosa e publicidade
abusiva, a gente vê a inclusão do legislador nessa lei federal de 90 em relaçao ao meio

ambiente, principalmente, no que se versa sobre consumo sustentável da função do CDC,
da função e da necessidade de aplicação dessas leis para confecção de resoluções como

essa. Como forma de coibirta empresa a participar a deixar de executar certos atos que
geram duas lesões ao usuário, uma de ordem pecuniária porque o municipio de Teófilo

Otoni agora, por exemplo, nos Citamos que o relatório da ARSAE encaminhou ao

municipio que a secretaria e, os órgãos de proteção ambiental propor multar, promover

sanções a moradores de uma rua que vou citar o nome, Rua Alzira Lopes de Souza, mais
ou menos 10 moradores receberam multa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em
torno de R$30.000 reais cada um porque eles estavam lançando esgoto de forma
irregular em outro local que não fosse a estação, o sistema de coleta. Mas, a obra de
implantação do Sistema de coleta está sendo feita neste momento? Então, como que nos
vamos emitir pareceres como esse para a Secretaria de Meio Ambiente, multar o morador

porque está jogando no ligar que não e o sistema se na rua não existe sistema. Tem

ações judiciais, tem uma reportagem da Record local que o Sr. José, esqueci o nome dele
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completo, entrou com ação para anular a multa aplicada pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente para ver ressarcido o seu direito, talvez em dobro, salvo engano dele o

Juiz não considerou em dobro 60 meses que a prescrição judicial para devolução de

valores dessa natureza de ordem consumerista, e ainda para compelir a COPASA

suspendeu a cobrança enquanto o sistema não tivesse concluido. A COPASA está

executando o serviço agora visivel, esta instalando o serviço agora Então, eu vejo que

falta zelo por parte do usuario, Na minha opinião, desculpa a minha franqueza Gustavo,
Fernando e o Rodrigo, de defender não de forma licita, de defender o que é justo
defender o usuário porque a gente vê as decisões todas dos tribunals permitindo
justamente o que o engenheiro falou a cobrança do usuário por um servicinho completo, e
eu acho que nós temos aqui vereadores aqui de algumas cidades. Minas Gerais quase
que inteiro reclama dessa situação, Mina Gerais inteiro. Quando eu fui durante a relatoria
da CPI, nos propusemos um Projeto de Lei com base em documentos que comprove que
a ETE não funciona conforme deveria funcionar e não trata o esgoto como deveria tratar
no Município de Teo lo Otoni, que eu publiquei, eu recebi ligação dos quatro cantos do
estado. Então a gente fica sem saber o que fazer. A gente vai para a população vem aqui
em eventos como esse para defender interesse e nós já discutimos isso várias vezes
inclusive com a presença da ARSAE em Teófilo Otoni e a gente vê propostas de
resoluções como esta aqui na minha opinião muita deficitária em relação na defesa de
direitos do cidadão, do usuário. Ali só está falando as metas que a prestadora tem que
fazer e etc. A Lei 11445 estão alterando agora com a medida provisória 168, e nada
disso contempla o direito do usuário a perceber o serviço de forma eficaz, de forma
eficiente, de forma completa, de forma compatível com que está pagando, ressaltando
sobre a composição tarifária que nos discutimos com a Deputada Laura Serrano lá em
Teofilo, ex funcionária da ARSAE que justamente dessa parte tarifária, outra coisa
deixando essa pergunta e finalizando a minha fala, não entendo a composição tarifária,
vou confessar para vocês. Não entendo a composição tarifária, 90% hoje e quando o
sistema cobra quando de forma completa do morador, 60% coleta e 30% e tratamento,
pelo menos é assim no Município de Teófilo Otoni, se eu estiver errado me corrijam. Mas,
eu entendo que o serviço de tratamento e um serviço continuo que gera despesa dia após
dia quando ele e executado, e o sistema de coleta e' um sistema de custo fixo. Você faz o
furo, você implanta e ai o morador vai ser responsável pela ligação no sistema e isso e
conduzido, O gasto da concessionária é só quando tem que fazer alguma intervenção
corretiva. Se eu tiver errado vocês inclusive da COPASA me corrijam aí vem a cobrança,
a composição da cobrança 60% de coleta, 60% de coleta, e um custo que e giratório que
deveria ser entre aspas se fosse prestado maior é 30%, ou seja, se tirar a parte de
tratamento de esgoto a COPASA está lucrando com 60% com um serviço que ela nem
presta, porque coleta colocou a manilha la, se eu estiver errado me corrijam, Então deixo
esses questionamentos, eu trouxe um estudo preliminar feito através da CPI com
escritório de advocacia que nós contratamos. Nós temos agenda na semana que vem
com o presidente da comissão de defesa do consumidor Rodrigo Cunha, Senador por
Alagoas. Nós vamos levar isso para ele, nós entramos em contato com o Senador
Rodrigo Pacheco, nos vamos estar brigando com isso, inclusive para que nos sejamos
ouvidos, porque essa parte da legislação seja ouvida em momentos como esse de
discutirmos aqui a proposição de novas normas para o cumprimento, para execução do

serviço públicos a população". Gustavo Gastão Coroosinho Cardoso/ARSAE MG:
Obrigado, Vereador Gusmão. É, antes de eu passar aqui para o Rodrigo eu so queria
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fazer alguns esclarecimentos, primeiro a estrutura de cobrança tarifária não e essa. A

coleta esta reduzindo para 25% e o tratamento ate o ano que vai chegar em 100%. A
atual não é essa, a atual não e essa, você pode pegar a conta que hoje deve estar em

torno de 37,5 a coleta e 92,5, 97, 95. A proposta deixa eu te falar Vereador, na última
revisão tarifária nós fizemos a proposta de mudança da estrutura tarifária da coleta e do

tratamento justamente para acabar com essa distorção, porque nos propusemos inclusive

chegar na segunda etapa da revisão tarifária da COPASA em 25% da coleta com relaçao

ao faturado da água, para que na segunda etapa da revisão, nós façamos a discussão de
qual o custo efetivo que existe na coleta no estado e colocar o custo da coleta na tarifa. O

tratamento por sua vez até o ciclo tarifário concluir em'2021 ela vai chegar em 100% do
que e da água, que é um grande problema que a gente enfrenta com a sociedade que e a
valorização do serviço de tratamento e é claro pensando no tratamento de acordo com

todas as normas de eficiência, qualidade e pressupostos. Então, a estrutura tarifária e
essa só para esclarecimento. Outra coisa que eu concordo com o Senhor plenamente, eu

estou lá desde 2015 lutando para ter duas coisas de controle social, primeira é que a

gente tenha a Resolução de Sanção foi a primeira coisa que eu vi quando cheguei lá e me
incomodou profundamente e eu trabalhei na FEAM, era o órgão fiscalizador, como que se

fiscaliza sem sanção, talvez por interesse corporativo isso nunca aconteceu estamos
forçando, estamos com a minuta pronta com a solicitação junto ao governo para que

tenha alteração no Decreto de competência para que nós possamos fazer essa audiência
pública colocar isso em debate, isso sempre me incomodou. Assim, como também não

existia um conselho consultivo da ARSAE e isso eu trabalhei 5 anos para que o governo

tivesse a sensibilidade de publicar e ele tem a competência e os membros do Conselho
Consultivo da ARSAE que hoje tem e por satisfaçao nossa e por interesse inclusive em
tratar a questão da defesa do consumidor, o Presidente do nosso Conselho hoje é o Dr,
Amauri que e o Coordenador do Procon aqui, para você ver que nós não temos nenhum
interesse fugir ao debate com relação a defesa do consumidor, e a intenção do debate

aqui e exatamente colocar um grande problema aqui para a sociedade que e esgoto que

e um direito difuso porque as pessoas realmente não valorizam individualmente o esgoto,
isso é fato e a gente vê quando recebemos muito vereadores lã questionando o
tratamento e questionando quando entra a tarifa de esgoto, e ai e importante dizer o que

o Lucas falou do subsídio cruzado que existe. Tem município que so tem tarifa de água e
nos temos uma tarifa unica tem município que tem tarifa de água que está pagando a

coleta e tratamento de outros municípios, e a nossa intenção e separar cada vez mais

isso para que nós tenhamos uma tarifa de água para quem paga água e tarifa de esgoto

para quem tem tarifa de esgoto completo, mas infelizmente, nos estamos trabalhando por
um processo de construção, Vereador, não dá para fazer um corte e quebrar quem vai

pagar a tarifa e a população e ai nós temos que estruturar o prestador, discutir com a
sociedade o custo e fazer esse debate como o Senhor está propondo que eu acho que é
extremamente importante e salutar, mas eu quero aqui dizer que se todas as críticas que
existe quanto a ARSAE e muito importante ter uma Agência Reguladora do que não ter, e
melhor ela existir sem sanção do que não existir, porque senão não estaria tendo esse

debate aqui como vários outros que nos garantimos para a sociedade, tarifas médicas,

discussão lá na região do Norte de Minas como nunca teve. Nós fizemos mais de quatro
audiências públicas em várias comunidades debatendo problema de COPANOR que e
um grave problema herdado da sociedade mineira que e uma péssima prestação de
serviço um problema herdado de forma errônea. ma conduzido e que a solução não e
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simples, não e facil nem para a atual gestão da empresa, nem para o estado, e murto

menos para a regulação. Então, nós estamos querendo fazer um debate serio,

transparente para que nós possamos construir com a sociedade de forma sustentável e
seria. Então, e muito importante a gente fazer a defesa da regulação, mesmo com essas
falhas e mostrar que a nossa gestão esta tentando corrigir isso, criamos conselho,

estamos fazendo discussão sobre sanção, estamos fazendo audiência pública para levar
para debate o que que e' água, esgoto, condições gerais, qual que é o valor da tarifa,

porque que a tarifa e' assim. Essa é a nossa função e eu espero que a gente consiga
transmitir isso para a sociedade e as dificuldades que nós também enfrentamos para que

a gente possa implementar um serviço que no futuro que não e' agora, nós tenhamos isso
completo. A coleta de água sendo tratada adequadamente sendo distribuida justamente,

cobrada justamente, e o tratamento de esgoto sendo feito completo entregando inclusive

de acordo com a capacidade de diluição de seu rio que hoje não esta normatizado no
estado. Você pode ter como lá no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha você tem
afluentes que só recebe esgoto porque a vazão é perene, acabou no período da seca e

isso do ponto de vista normativo não pode a ARSAE se responsabilizar por isto, nos

temos que fazer um debate com a sociedade, chamar os orgãos de controle hídrico, os

comitês de bacia e debater esse problema, talvez propondo a outorga de lançamento de
efluentes, discutindo com os prestadores a capacidade de chegar em certo momento e

termos o tratamento eficiente e de acordo com a capacidade de diluição do rio. Mas,
quero agradecer suas contribuições e falar que a ARSAE esteve sempre a disposição de
ir lá debater e todas as CPIs que foram instaladas no Estado de Minas Gerais a ARSAE
sempre se fez presente para levar os esclarecimentos que nos temos sobre a prestação
do serviço e muitos dos relatórios subsidiaram muitas CPIs no Estado de Minas Gerais,

mas e importante a sociedade tambem reagir e manifestar dessa forma e nos estarmos

prontos para entregar o nosso serviço. Rodrigo". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: Bom,

obrigado Vereador pela presença e pelos comentarios. Quero ressaltar aqui, reforçar o

comentario do Gustavo que a gente sempre estamos à disposição. A gente ja'
conversamos algumas vezes e o interesse na questão do saneamento isso que é

importante a gente está debatendo. Fizemos relatório e estamos com processo de

fiscalização em andamento e vamos dar sequência e estamos sempre à disposição para
estar debatendo, tirando as dúvidas e melhorando e, a resolução e' isso mesmo, Acho que
a proposta inicial está um pouco mais reduzida, ou seja, tem muito menos assuntos que

nós gostaríamos, mas a gente entende também se a gente carregar a resolução com

muitos artigos, muitos assuntos prejudica o debate, então ela vai sair numa versão um
pouco mais enxuta, mas o objetivo e com que as contribuições e com as discussões a

gente possa ampliar o debate e possa ir aprimorando. Em breve a gente vai estar

soltando uma revisão dessa resolução disciplinando cada vez mais o serviço. Por isso
que e importante esse debate, e importante a pontuação, as colocações, todas que estão
sendo feitas aqui e a gente vai considerar a questão da multa como Dr Gustavo
comentou aqui, e uma questão que incomoda muito a ARSAE, mesmo que a multa não

resolva e importante ter esse caráter punitivo e, a gente vem brigando depois de muito

esforço, a resolução está pronta e então, só falta alterar o decreto e algumas questões
burocráticas ai. Mas, vamos evoluindo, estamos a disposição para estar debatendo os

assuntos e quando convidar estaremos presentes la' para contribuir na melhora da

qualidade da prestação do serviço". Gustavo Gastao Corqosinho Cardoso/ARSAEVMG:
Por favor", Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Bom, meu nome e Izabel Chiodi. Eu
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estou aqui em nome do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das
Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto que é coordenado pela UFMG. Eu vou
mudar muito a discussão que veio até agora. Eu realmente fiquei muito na resolução,

peguei alguns artigos e trago algumas sugestões aqui de alteração. Mais, antes eu tenho
que dar meu testemunho a ARSAE não criada para regular nada, Então, parabens

Gustavo a você e a toda equipe da ARSAE que estão cumprindo o papel que era so de

mentirinha. Vocês acreditaram, olha que legal! E está começando a existir porque ela foi
criada so para botar ação na bolsa da COPASA, ela foi criada porque o governo queria
fazer uma privatização branca" e o único racismo inverso que eu já vi nesse país. Eu

nunca vi nada ruim ser branco , né, porque parece que tudo de branco e bom, porque é
uma mentira. Mas, nesse caso felizmente, o racismo foi inverso, uma privatização

vagabunda que não aconteceu e nem deixou de acontecer, esse que e o fato e criou uma

agência que era obrigatória para você ter ação da Companhia pública mantida por todos
nos você era obrigado a ter uma Agência Reguladora. Então, faz lá essa Agência porque
aí fica tudo dentro do figurino e vocês foram o azarão, porque vocês cismaram de regular
a COPASA e alguns outros serviços que vocêsestão regulando. Parabens. Então, a

primeira coisa que acho que tem que ser falada aqui que essa política de saneamento
aqui em Minas e uma falácia já ha muito tempo. Que digam os serviços municipais que

tem que se virar. Por que Teofilo Otoni não se virou? Eu estive em Teofilo Otoni uns 20

anos atrás para dizer isso a Teofilo Otoni, rompa com a COPASA, nos abraçamos aquele
rio todo os santos lá. Não é? Então, olha para você ver, gastou quantos anos . Fala de
outra pessoa "71". Fala de outra pessoa: 48 . Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis:
É? Então, acho assim que a COPASA tem vários companheiros aqui e companheiras da

COPASA, é uma Companhia de saneamento que hoje a medida provisória só vai vir
referendar um fato real. Qual Companhia de saneamento que tem a metade do serviço de

esgoto ainda não praticados no estado porque ainda não se coleta 50% de esgoto, não se
trata 70% dos esgotos coletados. Qual Companhia pública estatal que gera lucro, de

milhões, Alguma coisa ai não bate gente. Essa equação, nos somos engenheiros, essa

equação não fecha e não e a ARSAE que vai fazer isso não. As Câmaras têm que fazer
isso para que ela tenha concessão teve uma lei autorizativa da Câmara, o Ministerio
Público tem que fazer isso, os próprios colegas da COPASA inclusive para defender a

Companhia. Tem muito técnico bom, muita gente boa dentro da Companhia e que fica à
mercê de para onde que vai esse barco. Vai para la corro para la, vai para ca corro para

ca. Então, desculpem a minha primeira fala que não tem nada a ver com a resolução tem

a ver com uma coisa mais ampla que e quando nos começamos a fazer a tal privatização
branca" dessa Companhia que é pública, estatal que vive as custas de dinheiro de fundo
de garantia por tempo de serviço que é de todos os trabalhadores aqueles que tem coleta

de esgoto e aqueles que não tem. Então, acho que a primeira discussão não e aqu1 o

local, mas não pode deixar de ser falado aqui porque é muito facil eu cobrar da ARSAE
um milhão de coisas, vamds cobrar de quem tem que ser cobrado. Eu tenho uma

Companhia pública, eu estive e fui a um dado momento da minha v1da Secretaria de Meio

Ambiente de Belo Horizonte, tem uma turma aqui que ainda e dessa época. A primeira
coisa que temos é que discutir a concessão da COPASA, se vencesse na época que eu
estava la, juro para vocês que a COPASA era outra hoje porque Belo Horizonte e
municipalizado o serviço e ai a COPASA ia ter que se refazer porque o subsídio cruzado
teorico ele existe para quem, para rico ou bem de vida tem o serviço, quem é pobre aqui

ou lá em Salinas ou Teófilo Otoni ou em Contagem não tem o serviço, é assim que
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funmona e a ARSAE não dá conta disso não. Então, parabéns, vocês acreditaram o que
era uma lenda tomou uma realidade. Hoje nós temos uma Agência Reguladora e isso e
muito bom. muito bom e podemos avançar muito nisso. Então, primeira falação minha era
nesse sentido, a nossa briga e muito maior e se vier a medida provisória que ai está
passando ainda vai ficar pior, ainda vai ficar pior. Quer dizer sempre pode piorar, mas
sempre pode melhorar. Eu ja com os cabelos brancos que eu pinto para não aparecer
tanto eu sou crente que a gente melhora, melhora isso, eu sou insistente. Vou nas
audiências. vou nos "trens . Ainda tenho uma esperança de ter uma Companhia pública
descentralizada e não centralizada ali na Mar de Espanha que atenda todo mundo com
qualidade, com competência igual o serviço lá de ltabira faz. Eu tenho certeza que lá tem
um monte de reclamação, mas e um serviço muito legal, assim como Uberlândia. Passou
lá no ranking da Abes, que a Abes fez agora como um dos melhores serviços do Brasil e
e uma Companhia municipal, aliás um departamento municipal chega nem ser uma
Companhia, Então, essa é minha esperança, Agora para a resolução. Então, minhas
contribuições eu vou tentar mandar lá naquele e-mail por escrito é no artigo Sº que fala
dos reparos, redes eu acho que tem algumas situações emergenciais e então não tem
jeito, tem que lá e fazer se der para avisar eu estou propondo alguma coisa sobre aviso
de antecedência, igual eu faço com agua, falta água na sua casa amanhã, avisa, então se
tiver que fazer reparo e for possivel avisar, não e' isso o artigo Sº, Fernando? Então,
minha proposta e essa. Eu não sei qual seria e eu não tenho ideia, mas que gostaria que
vocês pensassem nisso, exceto nas urgências os reparos e similares devem ser avisados

com antecedência de um prazo X, igual a gente faz com água, fala Ia Belo Horizonte não
vai ter água hoje e amanhã, as pessoas se preparam para isso, Então, é nesse sentido.
Artigo sétimo, o prestador, eu acho que ele precisa ser melhor especificado, achei que ele
ficou generico demais, coisa genérica não da para acompanhar. Eu ainda nao tenho uma

proposta não, mas acho que ficou muito generico". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: A gente,
talvez até exclua esse artigo". lzabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Artigo vigésimo,
vocês viram que fui rapida, ja passei do sétimo para vigésimo. Só mais três artigos, então,
ninguem vai mais desesperar, Artigo vigésimo, eu estou propondo um parágrafo ai, O

parágrafo terceiro tem dois parágrafos, o parágrafo terceiro que o prestador de servrço
tambem treine gestor, projetista e construtor, porque o problema não é só do operador
não. O operador é final de linha, o problema começa lá no projeto, se você faz o projeto
errado, você erra declividade, você erra não sei o que e ai da zebra lá na frente. Se um
cara constrói mal vai dar zebra, e quem sofre é o Sr. Zé "não seio que, que e o Sr. Zé do
esgoto". Tem o Zé da agua e tem o Zé do esgoto. O cara que está lá na ponta precisa ser
treinado, mas nos temos que treinar também o operador, projetista, construtor todo

mundo que tem a ver com isso e, treinar com o que nos temos e visando avanços rumo a

sustentabilidade. Não só treinar o que nós já fazemos, mas treinar, fazendo assim e
podendo melhorar e como melhorar e, então nós temos que treinar todo mundo que está

envolvido nessa cadeia, não só o operador, Artigo 29, e o lodo de ETA? Porque falou ai

sobre o lodo de fossa, mas as nossas estações recebem lodo de estação de tratamento

de água, então nos temos que legislar sobre ela porque esse lodo pode causar problema,
e o nosso tratamento e' preparado? Porque eu uso um monte de coisa lá no tratamento da

agua, então eu tenho que levar em conta pelo menos aqui na região de Belo Horizonte,

na metropolitana tanto a ETE Arrudas quanto a ETE Onça, devem receber lodo de ETA,
não sei. Se não recebe vai para o rio, ou então vai para o aterro". Fala de alguém,

INAUDÍVEL (1:42:16). Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Ah, tem e as demais? "
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Fala de alguem: "No interior algumas ja' tem". Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis:
Algumas há tem, outras não. Então eu queria que'colocasse ai sobre lodo de ETA.
Porque são propriedades diferentes o iodo da estação de tratamento. Artigo 34, estou

propondo um parágrafo único para esse artigo que é o seguinte: o prestador de serviços
deve executar um amplo programa de sensibilização do usuário que aborde as

responsabilidades do usuário na geração dos esgotos domésticos, mas quem tem que
fazer isso e o prestador de serviços, ele não tem que fazer propaganda não. Ele tem que

fazer um programa, um programa que gaste dinheiro para capacitar as pessoas e para
discutir com a população. Se você joga no seu vaso sanitário absorvente, camisinha, não
seio que, não sei o que, eu vou ter um problema grave la na ETE, eu vou ter problema na

rede coletora, então o que tem que fazer isso é o prestador de sen/ice, inclusive para

melhorar para ele as condições de operação das estações dele. Então, estou propondo
isso também, e os lançamentos inadequado e lançamento de agua de chuva que é um
dos grandes problemas que nós temos com nossas redes e estações. Então, acho que

isso tem de ser obrigação do prestador. Ah, isso e problema do morador, não é problema

do morador. Aliás, parabens, até que enfim saiu uma resolução dizendo que a cidade não
é ideal porque as nossas redes são feitas para a cidade ideal. A rua está ali, eu faço aqui,
ai o cara que mora aqui embaixo está abaixo do greide da rua ele tem que beber o esgoto

dele ou inventar. Lá na minha casa, por exemplo, eu inventei um sistema condominial por

minha conta. Parabens, que agora vocês estão prevendo isso e olha que não e pouco.
Nós não temos uma cidade ideal, cidade bonitinha que eu faço lá na planta sai linda a
rede de esgoto e tal e ai os moradores eles não usam porque são mal-educados, eles não
usam porque eles não têm condição. A rede passa la em cima e minha casa e aqui
embaixo. Eu vou fazer o que? Botar uma estação elevatória na minha casa? Por minha

conta e risco? Esgoto condominial ninguém te apoia. Então, agora apareceu, parabens, e
um problema sério. Em Contagem isso é muito comum, a minha rua, por exemplo, todo
mundo da rua, as casas têm 30 anos, a rede de esgoto foi feita depois e faz lá em cima e

não serve para nenhuma casa. É vazia, vazia, passa bacana, não serve para nada. Mas,

todo mundo paga coleta e tratamento, então eu queria que colocasse isso aí. E, artigo 64
e último, tem la no artigo 64 a destinação final adequada, então eu estou propondo que

'antes da destinação final adequada seja feito o aproveitamento maximo, promover o
aproveitamento máximo dos subprodutos e no nal uma destinação adequada. Porque
quando fala destinação final não esta subentendido claramente que você vai aproveitar,
por exemplo, o biogás ou Iodo, então eu gostaria que isso ficasse explicito, você deve
tentar aproveitar o maximo esse subproduto e no limite ai você fazer uma destinação do

que for rejeito de verdade. O que der para aproveitar tem que aproveitar, tanto lodo

quanto à água, quanto o gás É isso, obrigada e desculpa ter me estendido, mas depois
eu mando para vocês . Gustavo Gastão Gorqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, Bel,
nos aguardamos e quero só deixar registrado que esse avanço da regulação em Minas se

deve, principalmente, a dedicação dos servidores da ARSAE cada dia mais preocupados
em normatizar e discutir com os prestadores algo que melhore e a iniciativa começou
também com o meu antecessor Antônio Caram Filho que instituiu a tarifa social e em

desacordo com o interesse do governo da época, eu percebo que a ARSAE e a regulação

em Minas está em processo de evolução. É bom ter esse reconhecimento, obrigado e a

gente aguarda suas contribuições, Bel". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-

 

 

MG: "Por favor". Edna SarmentoNereadora da Cãmara do Municipio de Salinas: Meu

nome e Edna Sarmento, Sou da cidade de Salinas e na verdade eu me esforcei em estar
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aqUI hoje nessa Audiência Pública pelo fato que nós tivemos uma experiência muito
bacana lá em Salinas, aonde nós tivemos parceria que foi fundamental com o Dr.
Eduardo, eu queria simplesmente dizer que as leis autorizativas, eu acho que está
faltando fiscalização. Eu lembro que no momento nós estávamos com esse problema la
em Salinas e a população reclamava a gente não tem vergonha de dizer, nós no
parlamento não tínhamos conhecimento suficiente para fazermos o trabalho que nós
fizemos. Mais dependeu de que? Dependeu da coragem, porque modéstia parte eu
assumi a presidência da comissão com o compromisso de legislar para a sociedade e o
que nos estamos vendo e o seguinte: que as câmaras municipais, elas estão legislando
sempre em benefício da COPASA. Então, eu acho que não estou atuando mais na vida
pública, não quero mais. Eu gostaria de deixar a experiência para você verem vereadores
e tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Quando se trata dessas leis autorizativas
nós sabemos que a câmara autoriza concessão, no caso de Salinas, Rodrigo, a câmara
em 2011 autorizou concessão e onde no artigo 3º dizia que vocês poderiam cobrar só
45% e no artigo décimo terceiro dessa lei de 2011 eles disseram que o prefeito teria 60
dias para rever o processo, a concessão. Isso não foi feito. Na época você me disse que
não tinha nem conhecimento dessa lei. Eu estou acompanhando Salinas e quero dizer
que nos não recebemos, nos não recebemos a devolução em dobro. Eu quero dizer que
lá ninguém sabe como foi feito essa devolução, nos não temos conhecimento, a
sociedade busca conhecer e voltou a cobrar a ETE que quero trazer essa informação
para vocês. A ETE ainda com aqueles 5 milhões que foi recurso da Funasa. A ETE não
concluiu o que esta no processo licitatório. Então, eu fico triste porque eu ia fazer uma
pergunta: Quem haverá de fiscalizar? Você diz que não fiscaliza as ETEs". Gustavo
Gastão Coroosinho Cardoso e Rodrioo Polizzi/ARSAE MG: Não, a obra". Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Só uma parte, a obra foi feita com recurso da
Funasa". Edna SarmentoNereadora da Câmara do Municipio de Salinas: Não a obra foi
feita com recurso da COPASA . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Ata".
Edna SarmentoNereadora da Câmara do Municipio de Salinas: A Funasa, nós
conseguimos devido o problema ser muito grave lutamos para conseguir um recurso na
Funasa não oneroso de 5 milhões, injetou la na ETE e ela continua ainda sem estar como
foi no processo licitatório e, o que eu achei mais grave e que a pessoa, a pessoa, o
Secretário de Obras que administrou esse recurso foi um funcionário da COPASA que
entregou essa obra para a Prefeitura concluida. Então, eu fiquei feliz porque agora vocês
acabaram de me dizer o seguinte: que tem que levar ao Ministério Público, mas eu tenho
conhecimento que todo trabalho que nós fizemos entregamos ao Ministério Público.
Vocês tambem entregavam aquele relatório ao Ministério Público, quer dizer então, que o
Ministério Público tem que ser cutucado? Alguém tem que lá e fazer uma denúncia,

porque ele tem tudo. O que eu quero trazer de Salinas para você e o seguinte: essa lei

eles disseram que foi ate' experiência de Teófilo Otoni, mas eu pelo pouco conhecimento

que eu tenho eu acredito que a Câmara não pode proibir a cobrança do esgoto e, mais
infelizmente o que nós estamos vendo que eles zeram agora uma lei que foi aprovada

proibindo, proibindo a cobrança e eu coloquei lá, eu chamei os vereadores de lá de farsa,
tipo assim, eu fui bem clara e, quando foi agora eu passei e foi uma surpresa para mim
ontem que o Prefeito mandou um ofício para a Câmara, um comunicado para a população

não pagar o tratamento de esgoto, quer ver eu vou ler aqui para vocês. Então, essa
resolução de vocês tem que fazer alguma coisa para proibir e essas legislação municipal

que confronta com a legislação maior porque se continuar desse jeito o que que vai
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acontecer fica lá a Câmara Municipal alia com o Prefeito Municipal fazer do povo palhaço,
vira picadeiro. Então, é isso que esta acontecendo em Salinas. Hoje com a experiencia

que eu tenho eu não culpo totalmente a COPASA, eu culpo os senhores legisladores

porque nos temos que fiscalizar e o parlamento brasileiro não fiscaliza, entendeu?

Infelizmente. a sociedade está mal representada porque o parlamento não fiscaliza e a
sociedade fica gritando e o parlamento fica fazendo negociata porque Prefeito negocia
com COPASA, vereador negocia com COPASA para dar ajuda lá nas comunidades.

Então, que me desculpa é uma corrupção total e, a população pobre não vai aguentar

pagar esgoto, não. Então, olha aqui o absurdo, eu vou ler so o ofício, depois que ele
sancionou uma lei proibindo a cobrança fazendo média com a população, carente, pobre

e analfabeta, ele colocou, mandou uma correspondência para a presidência da Cámara:

informa a recomendação a população, 0 Prefeito, sirvo«me da oportunidade para informar

a Vossa Excelência que o Prefeito Municipal de Salinas dando cumprimento a Lei

2581/2019 que e' a Lei, Rodrigo, que esta proibindo que a COPASA cobre o esgoto que
eu acho que município não pode legislar, proibindo, recomendará a população que se
abstenha do pagamento da taxa de esgoto da COPASA no percentual que exceder ao
artigo 12 da Lei Municipal 2282/2011 45% da conta de agua, caso haja descumprimento

aplicará a infratora a multa diária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) trinta mil reais.

Atenciosamente, José Antônio Prates, Prefeito Municipal. Isso e um absurdo. Aqui ponto

nós chegamos. Então, se vocês não têm conhecimento, mas a Gerência da COPASA de
Salinas tem conhecimento porque eu já comuniquei para ela e já avisei para ela e passei
isso ontem a noite para ela porque ou a.COPASA está fazendo joguinho com a sociedade
colocando o povo de palhaço porque se vocês aceitarem isso que esta acontecendo em

Salinas um não sei igual ela falou eu gostei da palavra daquela senhora ali. Se vocês são

Agência Reguladora vocês tem também que fiscalizar essas questões de leis, de ações,
de normas e e vocês que vão colocar as normas ou e o prefeito ou são vereadores e a

população fica nesse jogo de empurra. Então, essa é minha colocação, a questão de a
legislação ser mais severa e eu quero aqui dizer para vocês vereadores que vocês

aproveitem bastante o Eduardo, aproveita bastante o Rodrigo, o Dr. Gustavo que

realmente vocês foram bastante colaboradores do trabalho que nos realizamos na

Câmara, mas, infelizmente, não houve uma continuidade do trabalho, não houve interesse
por parte daquelas pessoas que a própria população colocou lá dentro para representa
los. Mas, eu quero agradecer mais uma vez você sabe disso do carinho e apreço que eu

tenho por vocês de terem colaborado, mas, por favor, sejam mais atuantes com relação
as normas". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAEMG: "Obrigado, Edna. Quero

dizer que com relação ao processo nos vamos verificar e te dar uma informação porque
foi aberto um processo lá e o processo culmina com isso. Então, nós vamos verificar o
estado que esta e fazer uma fiscalização na cidade para ver como está, A gente faz

através de um processo de fiscalização econômica e com isso nós vamos te dar a

resposta. Agora com relação a nós disciplinarmos a ação do legislador municipal eu acho
que e uma situação do qual nós não temos atribuição, até porque a atenção deveria ser
dada quando o municipio assina o convênio, assina o convênio com Estado delegando a

prestação de serviço e a regulação. Nesse momento, quando o municipio faz essa

delegação esta escrito no convênio o que e atribuição de normatizar cobrança e da
ARSAE e, ai nos temos a obrigação de verificar se a prestação está boa, está adequada,
está cobrando corretamente, isso e nossa atribuição de fiscalizar e estamos tentando

normatizar, Agora eu não consigonão tenho atribuição e não posso fazer uma resolução
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não desautorizando os municípios a fazerem essa legislação, isso não é incomum O que
aconteceu no Municipio de Salinas. Recentemente, teve um prefeito no Sul de Minas que

me mandou atem postagem, uma foto dos vereadores celebrando a lei que eles

aprovaram suspendendo a tarifa da cobrança de esgoto enquanto não tivesse a
amplitude, ou seja, a cobertura 100% do municipio. Eu acho que a demanda deles é

legitima, só que esse e um instrumento que não tem validade. lsso a COPASA nem

respeita, se eles quiserem ajuizar uma ação com relação a isso, com certeza a COPASA

vai interpor e isso não vai ter efeito pratico. Então, no momento em que houve esse

convênio entre municipio, estado para a concessão ali está embutido essas obrigações e
o problema que ha uma discussão politica sobre saneamento e como você sabe alguns

vereadores, alguns prefeitos querem aproveitar da discussão política para fazer ganho,
fazer média com a população porque é sempre penoso a população pagar água, pagar

esgoto ainda mais quando o serviço não está contento, Então, é um grande problema,
mas e' um problema mais político que nos não podemos, infelizmente, atribuir. Mais, toda
consulta que nos e feita, por exemplo, esse prefeito me mandou pelo Whatsapp e,

perguntou se isso está errado e eu respondi para ele e ele com certeza deve ter usado

minha resposta para explanar para os vereadores, para outros vereadores de outros

municípios, olha isso não é inócuo o que vocês estão fazendo e não vai ter efeito prático,
entendeu. Mas, não dispensa a demanda da discussão dos vereadores com relação a
qualidade da prestação dos serviços. Inclusive muitos lugares que nos vamos fiscalizar
nos vamos às câmaras municipais e entregamos para o presidente da câmara o relatório

de fiscalização e nos colocamos a disposição para tentar enfrentar e discutir com o

prestador a melhoria da qualidade da prestação do serviço. Alguma coisa, Rodrigo? "

Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: É só complementando. Edna, born, prazer está conversando
com voce novamente, conversamos muito. Você sempre muito interessada na questão do

saneamento e estamos à disposição. Vamos retornar conforme Dr. Gustavo falou, vamos
verificar como foi feita essa devolução, que ocorreu la', e verificar como está o
funcionamento da estação de tratamento atual . Edna SarmentoNereadora da Câmara do
Municipio de Salinas: INAUDÍVEL (02:00:29). Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MG: Houve a suspensão. A Senhora percebeu a suspensão? " Edna
SarmentoNereadora da Câmara do Municipio de Salinas: INAUDÍVEL (02:00:33).
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Sim, nós vamos verificar o processo.

Nós vamos fazer a fiscalização lá". Rodrigo Polizzi/ARSAEAMG: Vamos fiscalizar e dar
todas as informações e agradeço a participação e sempre à disposição". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: Obrigado". Edilea dos Santos/Vereadora da Cámara

Municipal de Jequitinhonha: Boa tarde a todos". Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MG: Boa tarde". Ediléa dos SantosNereadora da Câmara Municipal de

Jequitinhonha: "Meu nome e Edile'a. Eu trabalho no legislativo na cidade de
Jequitinhonha. No's vimos a importância de estarmos aqui hoje porque ficamos sabendo
através do Dr. Eduardo que e uma pessoa que nos favoreceu muito com a presença dele,
Quando a gente há dois anos a gente já vem enfrentando essa situação da COPASA na
nossa cidade porque realmente é lastimável o que a COPASA vem fazendo com a
população, isso e um fato que ocorre em todos os lugares onde existe a COPASA,
ninguem hoje está satisfeito com essa questão dessa empresa, e o Dr. Eduardo, a gente

teve a oportunidade de conhecê lo inclusive fizemos la uma audiência pública e

convidamos toda a região, os vereadores, os prefeitos e tivemos o prazer de tê-lo com a

gente lá para poder manifestar essa situação também da COPASA, essa insatisfação. Na

 

Amt Mo Aqentia Reguladora de serviços dc Abasleumenlo de Aqua e de Esgotamento Sanitaria do [Stadn de Minas Gerais

Rod Joao Paulo , 4001 , ld Gcwls.12 u13ºandnres j CEP 31630 901 amouonmme , MG
releiones 131) 391575119 / 3915 8133 / 391541112 j www avsae im; qdv m



1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

   

iC AM
iLADORÁ .

 

um.-f m; _

verdade Edna, eu gostaria de falar um pouquinho, eu cheguei na época até conversar
com você quando fiquei sabendo que você já estava engajada. Prazer. Você me atendeu

muito bem. Mas, assim, infelizmente, quando você colocou essa situação ai em relação
aos legisladores não ficou uma coisa muito clara porque a impressão que deu que todos

nós estamos compactuando com essa situação. Lá em Jequitinhonha para ter ideia um
colega da gente, houve, quê que esta acontecendo, no nal de dezembro surgiu Teófilo

Otoni, teve primeiro o processo de Salinas, depois Teofilo Otoni e outras cidades lá do
médio Jequitinhonha e baixo Jequitinhonha em relação a questão da COPASA, eles

entraram com alguns projetos so que cada caso e um caso, e um vereador lá da minha
cidade, por exemplo, respeitando a ausencia dele, ele entrou com um projeto que proibia

também a cobrança do esgoto. Nós, os outros vereadores a gente não compactuou com
aquilo porque a gente percebia que aquilo ali, tanto que falamos com ele que isso e so
autopromoção porque juridicamente isso ai não vai dar em nada, e realmente eu
concordo com você porque o que a gente deixou bem claro para a população foi essa
questão dele estar aproveitando da falta de conhecimento de alguns, e geralmente gente

quem procura uma câmara de vereadores são pessoas mais carentes que as vezes

misturam a função de um vereador e ali as pessoas só querem ouvir deles. Quando se
tratou de que proibiria essa taxa nem quiseram saber se tem uma lei favorável a isso não.
Eles, simplesmente acreditaram que isso iria acontecer, e realmente isso é aproveitar da

situação. Então, eu queria deixar bem claro que nós não compactuamos. existiu sim, mas

esse vereador nos colocou diante da população e além dele ter feito isso ele foi nas redes
sociais divulgar que os restantes dos vereadores estariam contra essa proibição. Olha
que situação, que nós chegamos. e eu já fiquei sabendo que outros lugares estão fazendo

dessa forma para adquirir, para fazer média com a população. Isso é uma falta de
responsabilidade muito grande desse vereador. É muito grande. Como a gente estava

diante dessa situação e as pessoas, a câmara encheu de gente. Fomos vaiados, o quê
que nos restou fazer colaborar com ele deixando bem claro para a população que nos não
estavamos a favor do que ele fez. Porem, estavamos sendo obrigados a participar disso
ai, aceitamos e quando lemos o parecer juridico até um desses vereadores que na

verdade foi um que fez, porém, um dos dois estava como um acordo, e ai quando a gente
foi contra que nos lemos o parecerjuridico um desse vereador quis voltar atras porque ele
viu que e totalmente ilegal. Então nós ficamos numa situação. INAUDÍVEL (02:06:08).
Não, a gente, como a população não nos deixou, sabe, uma saida, então resolvemos
aderir a isso ai. Com certeza conscientizando a população que não chegaríamos em parte

alguma. Então, eu gostaria de saber de vocês como a Agência Reguladora e essa
Situação e muito crítica em relação a COPASA se não havia uma possibilidade dessa

Agéncia montar uma equipe para que essa equipe itinerante, para que essa equipe fosse

em todas as regiões verificar a qualidade, questão de potabilidade, porque uma situação
que também que nos assola lá, e que está trazendo uma grande, um grande pavor na

população porque o número de câncer, as pessoas não estão dando importância a esse
tipo de coisa, as vezes a gente está olhando so a questão de buraco na rua, do esgoto,
do que está trazendo a poluição para o meio ambiente, mas também a gente está
esquecendo de um detalhe nós fazemos o uso dessa agua, então o número de câncer em
Jequitinhonha e região esta' muito grande, está muito grande. Então, há o que se fazer

mediante essa situação ai, uma análise para ver o que está acontecendo porque 0 que

tudo indica eu sou leiga no assunto, mas assim e uma experiência que tem que ser, por

exemplo, o centro da minha cidade, por exemplo, a rede é toda feita de amianto até hoje,
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a gente sabe que amianto ele e cancerígeno, e a coisa existe dessa forma. Só que na lei
fala que até o ano de 2021 é regular que haja esses canos de amianto, mas nossa saúde
como é que fica? Então, eu gostaria de saber de vocês qual a possibilidade e são vocês,
se não quem é que possa fazer isso para a gente está indo em busca de urna providência

para que essas pessoas vão in loco para fiscalizar e ver a situação de perto e fazer uma

análise segura, sabe? Igual Dr. Eduardo falou para que haja de fato transparência porque
vocês disseram ai um ponto atrás que vocês, por exemplo,. após o projeto vem a ARSAE,

então vocês não tem culpa lá atrás do que aconteceu e acho que foi Rodrigo que falou
uma situação ai que na hora eu deveria ter pegado um gancho na sua fala e não peguei,
mas e assim e difícil para gente, é difícil para vocês porque olha para vocês verem nós

aqui somos a minoria, agora imagina para um legislador que e' claro as pessoas tem
razão que nós somos os representantes do povo, então eles tem que cobrar da gente e
nos cobrarmos de vocês e outros órgãos, agora so que fica uma situação difícil para a
gente porque as pessoas nos apontam o dedo, sabe, ele nos vaiam, nos xingam. Então,
porque são pessoas de vários níveis que a gente lida, então ca muito dificil para a gente.
Então, eu gostaria de saber de vocês o quê que vocês podem fazer para nos ajudar e,

principalmente, quando se trata de interior e muito dificil para a gente. Eu agradeço a
vocês, agradeço a oportunidade de estar presente nessa audiência. Muito obrigada".
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Obrigado, Edilea. Nós é que
agradecemos. Essa situação como eu falei da relação política do saneamento local com
as câmaras isso não é incomum, o que a senhora viveu lá, nós já vimos varios relatos de
municípios que fazem as mesmas coisas, inclusive colocando outros vereadores que tem

essa consciência legal em constrangimento, votando a favor sabendo que está votando
algo que e inócuo que não vai ter, mas por uma questão, isso e realmente um problema,
mas ao mesmo tempo acho que é a evolução do conhecimento da legislação. Volto a

dizer do termo assinado da prefeitura com o estado, onde passa a atribuição da regulação

e da prestação do serviço, ali estão as normas, talvez uma falha jurídica na hora de fazer
o parecer e não observar que instruiu COPASA, ARSAE, o quê que quais são as
obrigações de cada parte. Ali está escrito isso. Então, é uma questão de oportunidade

política como a senhora colocou. Isso é muito complicado, Nós fazemos a fiscalização do
sistema, por isso que o Rodrigo colocou que a gente pega o sistema pronto, nos não
temos a capacidade de verificar se o sistema foi bem dimensionado. A gente veri ca as

consequéncias de um mau dimensionamento de uma má execução de uma obra e

apontamos e cobramos do prestador para resolver o problema, por isso que a gente não
tem condição de fiscalizar projeto executivo, a coerêncla do projeto, com o valor, com a

licitação. Isso, realmente são os orgãos de controle de patrimônio. Agora a qualidade da
água nós fazemos a fiscalização e acompanhamento da qualidade da prestação do

serviço o qual o prestador tem que cumprir as normas, assim como a do esgoto tem que

ter eficiência, da água também e, a gente verifica se o prestador está cumprindo com as
frequências e com os padrões exigidos pelas portarias do Ministerio da Saúde. Agora a
verificação na ponta que levaria a sanar essa dúvida da senhora e' uma discussão que a
gente faz com a Secretaria de Estado da Saúde que e a vigilância sanitária que tem a
obrigação através do sistema *Vigiágua' e do 'Siságua', que e o sistema de controle de
qualidade de agua de fazer sistematicamente atraves de um plano de amostragem
municipal o monitoramento da qualidade de água fornecida a população nas pontas. Esse

e um problema delicado porque o estado e enorme e as secretarias com várias
dificuldades, as gerências dos municípios com diâculdades, e muitas vezes elas nao
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fazem e não conseguem acompanhar com e ciéncia esses planos. Mas, nos temos junto

com os senhores de cobrar localmente quando houver duvida que a gerência regional de
saúde da região faça o acompanhamento e sane as dúvidas com relação a isso. Ainda
mais uma situação que leve a esse tipo de situação de pensar que o problema da água
está gerando o aumento do número de câncer na cidade. Isso é grave. Então, a gente
está em tratativa com a secretaria para discutir isso, esse plano e o cumprimento dessas

normas porque há recurso para que isso ocorra, e a gente solicita sempre a provocação a
eles para que eles façam quando há uma determinação. Rodrigo poderia falar porque a

gente está sempre em contato com eles para discutir isso. Mas, é muito pertinente sua
colocação, sua preocupação. Nós temos um corpo de fiscais que infelizmente não
consegue cobrir esse estado do pais que é Minas Gerais, nos regulamos um número de

municípios, são 853 municípios, hoje nos podemos dizer que temos menos de 10 fiscais
para ir para campo. Nos tentamos fazer um acompanhamento sistemático por parte do
planejamento da ARSAE, mas muitas vezes nos estamos sendo pautados pelo Ministério
Público quando solicita fiscalização para instruir algum inquérito público Então a gente

infelizmente não consegue cobrir com eficiência a fiscalização na ponta É o que eu

gostaria de deixar como legado para a ARSAE um planejamento de ter escritorios
regionais, que nos pudessemos ter fiscais com frequência acompanhandoa qualidade da
prestação dos serviços, que nós pudéssemos atraves da fiscalização antecipar situações

que possa ser resolvida com fiscalização e com a cobrança, mas infelizmente ainda não

estamos nessa situação de conseguir esses escritórios regionais para que a fiscalização
seja mais próxima da prestação do serviço. Então, a gente vai inclusive acompanhando

muitas solicitações de prefeito, de câmaras municipais quando são instaladas CPIs quase
e o que nos pauta hoje em dia nossa fiscalização. Eu gostaria que o Rodrigo fizesse uma
observação e comentasse sobre isso. Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: Obrigado pelas
palavras. Eu acho que é muito importante essa questão da qualidade da água é uma

pauta importante que a gente está sempre atendendo Ministério Público, vereadores.
Sobre a fiscalização conforme Gustavo falou nossa equipe é pequena, mas é uma equipe

que a gente pode e tem orgulho de falar que todas as demandas nos atendemos não no
prazo que a gente gostaria. Gostaria de estar mandando uma equipe em Jequitinhonha

na proxima semana ou aqui duas semanas. Então, isso não será possível devido à
agenda, mas ja anotei aqui, vamos programar fiscalização, então nosso papel nós vamos

fiscalizar a qualidade da prestação do serviço de agua, do esgotamento sanitário. Temos
interlocução, conforme Dr. Gustavo falou aqui com a Secretaria de Saúde para estar
aliando essa questão da vigilância e do controle de qualidade da água que é exercido, e o

nosso papel nos faremos. Iremos, ja programamos a fiscalização e vamos mandar os
fiscais, e estaremos em contato, vamos gerar o relatório para o processo de fiscalização.

Então essas preocupações, esses apontamentos são importantes e a gente vai incorporar

aqui no processo de fiscalização e estamos sempre a disposição, caso além dessa

questão da qualidade da água existam outras questões, problemas para a gente avaliar.

Peço que nos envie ofício, e mail, tem os nossos contatos la no site. Temos o prazer de

estar contribuindo para a melhora da qualidade da prestação do serviço, Então, já anotei

aqui, vamos programar fiscalização, so não consigo precisar ainda quando será possivel
devido a agenda cheia, mas iremos atender com todo prazer procurando melhorar a
qualidade da prestação do serviço la no local e estamos à disposição a qualquer

momento . Roberto de Aguilar CostaNereador da Câmara Municipal de Itaobim: Boa
tarde, meu nome e' Roberto, eu sou vereador da cidade de Itaobim, vizinho a
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Jequitinhonha. Eu quero solidarizar com a Elisa trazendo problemas de Jequitinhonha e

os nossos em Itaobim não foram diferentes. Eu estou um pouco rouco porque falei muito
ontem entao perdi a voz e agora que está voltando. Em 2016, o presidente da Câmara de

Itaobim fazendo essa mesma politica apresentou esse projeto na câmara e eu foi o único

vereador que foi contra mostrando aquela situação que nós não poderiamos estar

Iegislando daquela forma tirando o direito da COPASA cobrar a tarifa de esgoto e. na
verdade a população não queria ouvir isso como a Edileia colocou muito bem aqui, A

população ficou toda contra a mim e apoiou os demais vereadores. Eu fui o único que

votei contra e paguei um preço alto. Graças a Deus consegui me reeleger e estou no meu
oitavo mandato de vereador porque eu sempre preguei essa política, a politica certa,

aquela de não fazer como a companheira disse aqui média com ninguém. A gente faz o
trabalho que a gente acha que é correto, mas quero aproveitar aqui a oportunidade de
estar pedindo a ARSAE porque no mês passado um cidadão que não conhece muito o
sistema de tratamento de esgoto fez um vídeo la na nossa cidade e soltou na rede social,
aterrorizou não so Itaobim, como as cidades vizinhas porque da maneira como ele
mostrou jogou todos os dejetos in natura" no Rio Jequitinhonha. Lá na verdade tem a

estação de tratamento, mas ele mostrou que não estava fazendo-0 tratamento, e isso nós

pagamos um preço, a população veio, é não dar. Ele está dizendo que tem o vídeo aqui,

mas não da se der que mostre. Então, é a oportunidade que eu quero aqui clamar a
ARSAE e nós estamos o cializando isso para ir à oportunidade que vá em Jequitinhonha

para não deixar de fazer essa fiscalização Itaobim porque segundo mostra e comenta que
não está tratando o esgoto e, outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade fui

vitima agora também, vou citar meu problema pessoal, eu acho isso um absurdo que a
COPASA fez. Eu tive um vazamento na minha residência, a minha média de água era em
torno de R$500,00 abaixo, agora vem uma conta de R$1.756,00, quando eu procurei a
COPASA eles falaram verifique o vazamento e na verdade tinha um vazamento que

nessas caixas acopladas que tem aquela descarga aqui, então a água estava vazando e
ninguem descobriu que tinha o vazamento. Um dia eu levantei de madrugada no silêncio
da noite e vi aquele barulhozinho e quando vi o barulho vi que estava realmente vazando

ali e na pia tinha outro vazamento. Então, a COPASA me cobra essa taxa, tudo bem que

da caixinha foi para o esgoto, mas a outra não foi para o esgoto, não era justo me cobrar

essa tarifa de agua, de esgoto, e me cobrou. Eu acho um absurdo, eu vou pagar mais
achando que a COPASA está sendo injusta comigo, mas tudo bem. Então, me fala como
a companheira deixou aqui, quando eu defendi a COPASA, eu fui servidor da COPASA
no passado falam que eu defendo a COPASA porque na verdade eu não defendo eu
quero pedir a oportunidade para que a ARSAE não deixe de veri car ou assistir o vídeo e
nos atender nesse sentido. Muito obrigado . Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MGt "Obrigado Vereador. Só colocar uma questão. É importante que

haja uma solicitação, uma denúncia ou questionamento dessa cobrança na COPASA e se

isso não tiver uma solução satisfatória recorrer a ARSAE. É importante o que o Eduardo

falou aqui da ouvidoria, a gente está com uma ouvidoria boa queremos melhorar e ampliar

o conhecimento da população sobre ouvidoria, mas nossa ouvidoria e 3a instância, ela
tem la' o 115 no caso da COPASA e se não resolver tem a ouvidoria da COPASA, senão

resolver pega o protocolo e encaminha para a ouvidoria da ARSAE que nós entramos em
contato e tentamos resolver e propomos até mediação para que haja algum entendimento
correto sobre o problema aferido. Então, nós estamos sempre a disposição e vamos
também junto com o Rodrigo planejar essa fiscalização para verificar essa questão de

 

Arme MG , Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de tsgoiammio Sarirláuo do Buda do Minas (mula
Rod Joao Paulo 11, 4001 , Ed Gums 12 e 13 andares | CEP 31610901 , Belo Horizonte , MG

mums an 3915 8119 / 391575133 / 391575117 1 www arsao mg gov u.



1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

 

Itaobim do esgoto. O vereador pode depois passar para deixar o WhaÍsapp para deixar o

vídeo para a gente". Fala de alguém: O relatório da COPASA é bacana e perfeito.
Entendeu". INAUDÍVEL (02:20:50). Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG:

Sim. Já esta solicitado aqui e nós vamos agendar. Próximo vereador. Jorge, desculpa,
Jorge . Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: "Vamos programar uma fiscalização". Jorge Borges
[SAAE de Itabira): Born Rodrigo. Jorge do SAAe de Itabira. Só faço uma observação aqui
quando vocês citam já na parte técnica quando vocês dão uma solução técnica da
resolução, eu acho que possa trocar por exemplo, quando uma elevatória deve ser a

montante para remoção de sólidos grosseiros, areia, você já deu uma solução técnica,
nós agora já estamos se projetando elevatória para concentrar só sólidos e areia num
ponto so. Hoje já tem equipamento no mercado. Então, eu preocupo quando numa
resolução da uma solução tecnica. Então, isso dai eu fiz até uma observação que nos
estamos caminhando para isso aqui. Bom, o outro é no artigo 26 aqueles 80% de

remoção, eu acho que tem que ter uma observação de dias de altos índices

pluviométricos porque na hora que começa a chover nossos 'pvs' tudo fundo de

lNAUDÍVEL (02:22:04) estão extravasando, aí bom, parou ou espero parar de chover ou
quando vai parar a chuva porque é uma educação ambiental que ao longo dos anos que a
gente vai tentado trazer isso e já estamos querendo colocar numa lei de "Habite«se" la de

fiscalização que seja cumprida. Então, eu faço só essas duas observações porque esses

80%, esses 90% e tanto tem tantas horas assim você tem que analisar porque quando o

usuario Ie isso ele _vai entender esse pv' esta". Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE MG: "Extravasando". Jorge Borges/SAAE de Itabira: Com chuva aqui
tem que resolver, Tem que ser resolvido. Está bom. Obrigado". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAEMG: Obrigado, Jorge. Você tem toda razão. Esse é umas

das coisas que a Bel falou. Nós estamos longe de solução adequada muito problema de
drenagem pluvial e de esgoto e o contrário também. Belo Horizonte tem um programa
que é o caça esgoto" para tentar resolver um pouco isso', mas isso e um problema que

pode gerar esse tipo de confusão. Born, obrigado pela contribuição nós vamos analisar
sim. Por favor . Leonardo Lopes/SAAE de Itabira: Boa tarde". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAEMG: Boa tarde". Leonardo Lopes/SAAE de ltabirar Meu

nome e Leonardo. Eu estou como Diretor Presidente do SAAE de Itabira. É uma autarquia
fundada lá em 1955, 64 anos de saneamento básico. Foi o primeiro convênio junto com a
Agência Reguladora do Estado e nós temos uma certa performance no saneamento
básico e sempre quando a gente fala de saneamento básico olhando não pelo lado

apenas do consumidor, também sou um consumidor, eu olhando pelo lado do gestor faz
necessário sempre como nós falamos em melhoria do sistema, em evoluções, em

procedimentos, então a gente vai precisar ter um aporte na tarifa. Esse aporte de tarifa faz

necessário também 0 equilibrio, que é a tal da modicidade. Essa correlação do equilíbrio

entre a necessidade do prestador de fazer seus investimentos e a capacidade do cidadão

em pagar acho que e o principal papel da ARSAE. Então nas nossas observações em

torno de 12 a 15 artigos refere-se praticamente o quê, a prazo, implantações porque nem
tudo a gente consegue fazer de imediato, ou se fazer de imediato tem um custo

excessivo. Born temos que buscar esse equilíbrio entre a modicidade e a capacidade de
investimento. Um outro setor que nós pedimos ali é no caso específico de ltabira, nós
temos revisão tarifária a cada 2 anos então torna se um pouco mais facil trabalharmos
essa questão de investimento. so que o investimento na outra ponta do consumidor

sempre é mal visto porque sempre há uma majoração na tarifa que nem sempre ou nunca
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Mªº Ai 50:
vai ser bem recebido. Nós temos uma INAUDÍVEL (02:25:18) do recurso la em Itabira que
foi criar um plano de investimento que vai tirar a cidade de 44% do tratamento de esgoto e
vai passar para 92, então em pouco menos de 18 e 20 meses, e uma evolução muito
grande no qual precisa de investimento. A resolução como consumidor e como gestor

parabenizo a gestão da ARSAE em nome do Gustavo e os demais servidores, mas
sempre eu peço que tenha um carinho conosco na questão do equilíbrio, entre a

modicrdade e o poder de investimento. Obrigado". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, Leonardo, Isso será observado com certeza. Itabira tem
essa facilidade da revisão de 2 em 2 anos. Nós sabemos exatamente como é dificil fazer
essa discussão com a sociedade. Sentimos na pele como e isso, mas enfrentamos a
discussão acho que a tarifa lá e módica tem dado resultado e a gente sempre garante a

questão da tarifa social. Isso e muito importante, o modelo de tarifa social que foi
implantado pelo Dr. Caram e, que nós conseguimos dar uma adequação e melhorada, Eu
acredito que tenha ajudado muita gente a não perceber esse impacto e, além disso e
importante que a sociedade saiba que parte dos procedimentos da ARSAE é analisar toda

vez que faz uma revisão incorpora para além dos reajustes mecanismos de incentivo ou

de investimento e ai nos estamos fazendo um estudo de capacidade de pagamento. É um
estudo pioneiro no Brasil, poucas agências fazem isso, acredito que talvez nenhuma

Talvez seja a ARSAE que começou a fazer isso com a revisão com a COPASA e nós
estamos adotando isso para ver exatamente é uma referência da ONU 15% da renda
média da população se isso, se o reajuste que estamos dando está ali. Então, e uma
preocupação constante nossa dentro da modicidade tarifária observar a capacidade de

pagamento da nossa população se ela consegue se não conseguir nós realmente temos

que parcelar as ações que vão ser implementadas ao longo inaudível (02:27:16). Mas,

Itabira está de parabens e agente aguarda as contribuições para fazer o debate.

Obrigado". Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Gustavo". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: "Pois não , Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveist Eu
não aguentei e atropelei a Lívia. A tarifa social começou quando eu estava na Prefeitura

de Belo Horizonte, eu fui Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte de 1993 a 1996

quando nos propusemos uma nova parceria com a COPASA e incluímos a questão da

tarifa social. Quando ela depois virou alguma coisa via ARSAE eu não sei". Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Sim. Eu digo regulatória", Izabel Chiodi/INCT
ETEs Sustentáveis: Mas começou exatamente na década de 90". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: "Faltou falar tarifa social regulatória. Izabel Chiodi/INCT
ETEs Sustentáveis: "É porque está gravando, muito obrigada . Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: "É regulatória porque o critério da COPASA que foi
implementado em Belo Horizonte era área construída e volume consumido. Meu

antecessor implantou regulatoriamente o critério tarifa social com base no CAD Único e ai
e que eu acho que teve a mudança de número foi significativa. Nos chegamos a mais de
70 mil famílias hoje atendidas pela COPASA e com os benefícios ampliados de fim da
regressividade, então a tarifa social é 50% de todas as faixas de consumo e tiramos agora
também a-inadimpléncia da tarifa social, mas isso desculpa é regulatória. Está bom Bel.
Fazemos jus ao esforço que o saneamento em Belo Horizonte tem feito para saneamento.

Por favor, quem é a próxima? " Livia Lobato/INCT ETEs Sustentáveis: Lívia Lobato do
INCT ETEs Sustentáveis. Algumas sugestões como complemento da Izabel. No artigo 49

que fala do registro no livro de ocorrências da elevatória, da realização de By-pass e

extravasamento de esgoto constando motivo, data e sua duração, revisar esse texto
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porque não adianta a duração sem o volume, então para o volume precisaria ter a

medição de vazão e seria uma forma até de induzir que tenha medidores de vazão nas
estações elevatórias. É so uma redação, No artigo 64 a Bel também comentou isso que
promover destinação nal adequada e dos subprodutos, mas quando viavel tecnica e

economicamente, eu acho que a gente tem pouco procurar sempre alternativas e o

projeto avaliar quais são as alternativas viáveis e economicamente e tecnicamente, mais
sempre tentar prever realmente essas alternativas de reaproveitamento de subprodutos,

aproveitamento energético, enfim várias outras. No artigo 66 que fala da remoção do lodo
nos reatores UASB a gente sabe que é um dos problemas maiores operacionais de várias
estações, fala da sequêncra de seguir do manual de processo, mas além disso que isso
seja realmente confirmado na operação de estações. A estações recebem outras

contribuições, lodo de tanque séptico, lodo de ETA, várias outras formas que podem fazer

com que essa frequência seja diferente da que foi prevista no manual de processo, no
manual da estação e além disso ela está sujeita a paralisações de logistica de limpeza de
descarte, do leito de secagem, paralisações de«centrifuga. Então, isso tem que ficar um
pouco mais claro porque no campo isso tem que ser revisto, revisado esses valores e, no
anexo III na ETE tipo A de menor porte consta e também nas outras consta vazão como

uma medição quinzenal para ETE de pequeno porte e para as demais diária e, nesse

caso a gente queria sugerir essa medição que é um parâmetro extremamente importante
seja horaria, A gente acha que é possivel exigir em toda ETE independente do porte que

ela tenha um medidor ultrasônico com data/ogger para ter essa medição horária e dia'ria.
É uma sugestão e os demais parâmetros, temperatura, pH sólidos sedimentaveis que
estão quinzenais que sejam pelo menos semanais. São analises simples e eu acho que

talvez tenha como revisar isso também. Obrigada". Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MG: Obrigada, Lívia. Rodrigo como são questões bem tecnicas".
Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: Então, eu acho que foram,, (fim da 1ª parte da gravação
02: 31:58 e início da 2ª parte da gravação). Célia Rennó/ABES-MG: Primeiramente vou

parabenizar vocês, por mais esta audiência, já não é a primeira vez que venho aqui Já

vim em algumas sempre relacionadas com esgoto e sempre um prazer em está aqui".
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Obrigado". Célia Rennó/ABES-MG:
Como sempre a gente tem alguma contribuição. Tentar contribuir de alguma forma,

primeiramente eu gostaria de ressaltar como é dificil regularizar, fazer a regulamentação
no Brasil. As Agências Reguladoras têm um grande desafio muito maior que nós já
fizemos em qualquer outra parte do mundo porque todos os sistemas que foram
regulamentados eram sistemas que tinham universalizado, então todo mundo já tinha

agua e esgoto, então o pessoal vinha da Agência Reguladora e implementava uma

melhoria gradual da qualidade dos serviços. No nosso caso, vocês vieram numa época
onde serviço está previsto a universalização na lei, mas, ela não tem nem chance de ser
universalizada, muito pelo contrário os estudos realizados pela ABES e que apresentaram
na quinta-feira igual a Bel falou, na quinta feira apresentam os resultados, num seminário
que participei, no ritmo que vai nos só vamos conseguir universalizar em 2060. E que nos
últimos quatro anos nós tivemos uma deterioração praticamente em todos os sen/i005

nacionais. Os vereadores estão trazendo cada um o caso de vocês, a gente teve la' a

premiação inclusive de Uberlândia foi um dos serviços que teve a melhora dos serviços,
mais a qualidade do serviço em geral no Brasil deteriorou, a gente tem esses indices, ela
deteriorou em todos os estados. Um ou outro com uma exceção, maior parte dos serviços

houve uma deterioração e em função da crise econômica, em função de diversos fatores

 

Amei/ria A Agoima chuladoia de serviços de Abasieomenio de Agua e de Lsgolamento 51mm do 15mm UL Mini, (JL-1.115
Rod luau Patito ll, 4001 A Ld Gerais, 17" E) 13" undue; L (EP 31630 90] Belo Horizonte 4 MG

Ícloloiios 1311 391558119/ 3915 8113 7 391558117 l www arsac mg gov 6.



1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

   . J LAL3m

Al ji Ml

que aconteceram isso, aconteceram no pais mais' que repetiram no setor com essa
deterioração. E, ai você tem esse processo regulamentar onde está havendo deterioração
dos serViços de saneamento, quer dizer não está havendo uma melhora e você tem que

regulamentar para tentar trazer essa melhoria e' um desafio, um senhor desaâo, e também
esse cenário trazendo mais uma vez porque logo depois da entrega do prêmio, nós
tivemos uma discussão da MP 868 trazendo esse cenário de deterioração dos serviços de
saneamento trouxe um novo ator interessado que são os serviços privados que tem
interesse entrar com esses serviços e a universalização pretendida fica mais a cargo dos
governos fiscalizarem muito mais difícil de ser implementada Então, o cenário não está
facil para o setor de saneamento em termos gerais e a gente quer, então, trazer e
parabenizar a participação de todos mostrando que o cenário não esta facil e que exige
que todo mundo operadores, prestadores reguladores, a população que é usuária tem
que agir porque senão nos não vamos chegar nunca no que a gente sempre quis quando
se implementou a lei. Então, muitas vezes o que a gente vê e legislativo, as Câmaras
Municipais os deputados estaduais, federais fazendo leis com objetivo com alguma
melhoria etc, mas sem fazer com que isso seja assegurado para a população em geral e,
não sendo assegurado, de que forma será assegurado? É com recursos com
planejamento com metas e tudo mais, sem isso colocado a gente vê muita lei sendo feita
e aí que as coisas continuam sendo feitas, então eu queria trazer essa notícia para vocês,
não foi so aqui que piorou nao, piorou no Brasil todo. É ruim? É ruim para todos nós, Mas,
a gente precisa estar aqui e contar com todos atores, operadores aqui da COPASA. Eu
também sou da COPASA, mas estou na ABES mais como Conselheira. O operador,
reguladores, usuários, cliente ou como quiserem chamar se a gente não participar junto,
não fizer junto a construção de uma regulação ou de termos onde todos possam cumprir,
cobrar sejam claros para todo mundo nós não vamos chegara lugar nenhum. Então, falar
dessa dificuldade de regular. O trem está andando, nós precisamos de universalizar e
melhorar a qualidade do serviço, universalizar e melhorar o dinheiro, o cobertor e curto,
para onde nos vamos puxar a gente vai ter que fazer uma decisão difícil várias vezes na
nossa vida". Fala de alguem: inaudível (04:57). Celia Rennó/ABES-MG: Com certeza, a
Escalização permanente. Isso aí tem que ser de todas as partes. Fiscalização
permanente. A outra coisa que queria trazer para a ARSAE e essas audiências são muito
importantes porque as diversas dúvidas que foram surgindo mostram como o setor de
saneamento ainda nao tem clareza e transparência na forma que passa essas
informações. A gente não conseguiu por mais que eu, trabalho na ABES, vocês sabem
que na ABES a gente tenta fazer eventos, a gente tenta divulgar o quê que e
saneamento, como se faz, como que isso pode trazer e, isso tem tão pouca repercussão.
Então, mais uma vez eu acho que nós todos atores não fizermos essa demanda de mais
clareza nos termos tanto em resoluções como de leis a gente não vai conseguir que as
pessoas entendam que cobrem aquilo que tem que ser cobrado. Eu queria mais uma vez
pedir para você quando a gente fizerªuma consulta pública hoje cou demonstrado que
essa proposta, essa minuta não está clara o_suficiente. Ela não se fez entender suficiente
por todos os atores, então e preciso que a gente trabalhe um pouco mais nela porque
como sendo uma primeira resolução com referência ao tema que ela seja realmente
referência, que as pessoas entendam o que está sendo pedido e que isso traga realmente
uma melhoria no serviço de que todos nos queremos. A resolução traz algumas metas
igual o Eduardo falou, algumas metas que não ficam de facil entendimento. Eu acho
importante quando a gente coloca meta. Se a ARSAE quer colocar meta acho que e
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importante a gente ter metas e é importante ter indicadores. Se a gente quer colocar meta
a gente tem que dizer quai e o benchmarking, qual e a fonte, de onde a gente trouxe essa
meta. Isso, não aconteceu aqui, vocês colocaram algumas metas e vocês não me falaram

qual foi o benchmarking. Olha eu estou propondo isso por que por exemplo, digamos se a
Sabesp fez isso, a Berlin Wasser', em Berlim atende corn esse padrão e ai que quero que

esse sistema atenda tambem com esse padrão ou então uma porcentagem desse padrão,
Então, eu acho importante que dentro da resolução se constrói ela seja construída com
benchmarking, porque senão nos vamos construir com números tirados da cabeça de

alguém e a geme não sabe se esse alguém de repente foge do sistema, ele sai do

sistema, logo se aposenta igual eu que em breve estarei me aposentando e ai a gente

não sabe de onde saiu esse número e como que isso pode ser resolvido. Acho muito

importante se colocar essas metas ai, essas metas não estão tão claras, elas precisam

ser discutidas se são possíveis ou não de serem atendidas, onde são atendidas e onde
não atendidas e, ai sim a gente colocar uma meta com um benchmarking, para a gente

seguir. Eu falo isso de cadeira porque eu participei da resolução do Cepam, eu participava
do Cepam quando nós fizemos o Copam, nº 1, não é uma resolução boa porque ela

estabelece metas para situação meio, não e para resultado, resultado que se quer com

aquilo e a melhoria da qualidade da água no rio, então os indicadores ideais para se

acompanhar isso não e se a ETE deu 40, um dia deu 60, outro dia ela deu 70, deu 80, se

ela está monitorando () rio. Eu recebi até para informar vocês um convite da ANA na
semana que vem. A ANA vai trazer uma serie de técnicos estrangeiros que hoje o

monitoramento dos rios nos Estados Unidos e em outros países já esta sendo feito por
satélite. Por satélite ja me diz qual que é a qualidade da água do rio. Então, a gente vai

ficar correndo atras de algumas análises, de algumas coisas quando a gente ja podia
estar pegando, eles sabem mais dos nossos rios do que nos mesmos. Eles la sabem
mais como que esta' o rio, e esse rio deles está perdido . Lá em Salinas, por exemplo, não
tem água, qualidade nem nada Então, eles ja' sabem mais. Então, a gente não está

correndo atrás, a gente fica correndo de cobrar uma análise aqui, uma coleta aqui, e não
tem a informação que o público quer. O público quer saber meu rio não melhorou, porque

que nesse rio instalou esta estação de tratamento de esgoto aqui e o meu fio não

melhorou, quando e que ele vai melhorar. lsso é que a gente tem. A informação que a

população quer. Não e se a DBO e 60, 80, 90 porque ela não sabe nem interpretar isso.
Eu quero saber o seguinte. Se a água melhorou e quando que essa água vai ficar melhor.
Então, a gente precisa trabalhar com esses indicadores de resultado. A gente está
trabalhando muito com indicadores do meio de ações meio, e esses indicadores

demonstram acho que ficou demonstrado aqui hoje que eles não estão dizendo a
ninguem onde estão nos estamos chegando ou onde nos pretendemos ir. Então,

precisamos encontrar esses indicadores que ja' foram construídos em alguns lugares e

trazer sim esses indicadores que ai todo mundo que vai ler vai saber que vai cobrar se

aquilo foi atingido ou não, então, eu queria que a gente reavaliasse 'essa resolução no
sentido de que talvez a gente possa incorporar a ele esse tipo de indicador que a gente

pode até sugerir algumas coisas e dizendo que dá outra vez eu sugeri por escrito, mandei
e não recebi, eu so recebi um email dizendo que tinha resposta, não me respondeu, não

mudou o que sugeri, Está certo. Eu acho, então que alem de pedir um novo prazo para
vocês para poder encaminhar essa sugestão eu acho que dia 5, sextaefeira agora esta um

prazo muito curto, a gente pode até discutir na ABES, eu sou Conselheira, já fiz várias,

mas gostaria de antes mandar para vocês, Rodrigo também faz parte da ABES, tem mais
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gente aqui que faz parte da ABES. eu gostaria que a gente levasse la na ABES para a
gente poder fazer uma contribuição com mais firmeza. Eu acho que o prazo agora dia 5

ficou muno curto para a gente fazer isso, então eu sugeriria a ARSAE para ela nos desse
mais prazo para fazer o feedback dessa contribuições, fazer esse retorno das

contribuições e mais do que isso que queria que vocês nos desse o feedback. quer dizer
nós participamos dessa resolução, ela vai ser modificada, eu acredito que ela tem muita

coisa para ser modificada, sem que ela antes dela ser publicada que fizesse mais um
round dessa audiência para que todo mundo que está aqui que assinou na lista fosse

convidado e aí a gente sim mostraria o quê que foi incorporado e quais foram as
sugestões dadas. Então, era isso, muito obrigada". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado Célia. Sera acatado. Nós já vamos acatar aqui. Sera
deliberado para que a gente receber mais contribuições ate porque nos vamos publicar

todas as resoluções conjuntas depois das condições gerais e aí a gente tem tempo para

fazer o debate. Quero dizer que os Estados Unidos não monitoram só água não,
Petrobras que o diga, que eles já sabem muito mais que a gente imagina que eles

deveriam saber, Mais, essa questão e muito importante porque remete aquela discussão

que eu estava falando mais cedo que e' a capacidade de diluição de um rio, Quem
fiscaliza isso? Eu acho que nos estamos tratando, e uma questão que a Bel comentou

que a regulação não vai dar conta de fazer que é a política pública de saneamento que o
plano estadual de saneamento deveria pensar e isso esta também incubado no governo
passado, que deve estar incubado no governo atual. Quando é que teremos um plano
estadual de saneamento que de na este tipo de padrão e meta de eficiência porque não
adianta ter lá em Jequitinhonha, por exemplo, que e baixo curso do rio eficiência total
atendendo 100% todo tempo, se a montante tem um monte de lançamento inclusive de
municípios sem nenhum tratamento então a população nunca irá a jusante perceber
qualidade de água do tratamento se torna mais dificil ainda a população perceber esse
beneficio difuso de tratamento de esgoto quando a montante da cidade dele tem muito

lançamento e que não é regulado. Muitas vezes são municipios que não tem regulação e
estão lançando in natura" o esgoto. Então, e dificil você fazer essa discussão se não tiver

um plano estadual de saneamento que defina metas de eficiência e de despoluição de
montante para jusante ate priorizando as vezes as companhias estaduais dos municípios

priorizar o tratamento com eficiência a montante para que a gente pudesse pensar a
médio e longo prazo a despoluição das nossas bacias hidrográficas ai sim como tambem

outorga de lançamento de efluente porque não adianta atender essa norma que você
falou genérica sem você ver a capacidade de diluição local, Então, eu acho que é esse

um pouco do recado que a gente quer entregar que nós como a Bel falou não dá conta de
tudo. nos estamos fazendo as provocações tendo de enquadrar os prestadores naquilo

que nos entendemos que e possivel, entendemos também a questão da modicidade tanto

tarifária quanto do tempo para adequação às novas normas sabendo o que nós estamos

construindo caminhando um processo que não foi bem começado anos atrás. Estamos

colaborando para que algum dia que eu também duvido que será daqui a 60 anos nós

tenhamos uma enciência de universalização de qualidade de serviço". Célia Rennó/ABESA
M lNAUDÍVEL (14: 12). Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Sim, vamos

sim. Vamos acatar sim. Já está prorrogada a contribuição dos senhores e essas
contribuições também por escrito serão respondidas. nós vamos debater isso com a

equipe técnica". Livia Gamboge tARSAE-MG): Boa tarde, Livia da ARSAE. Eu queria

fazer uma sugestão para o Dr. Gustavo e avaliar com a Célia se ela acha que e pertinente
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a gente prorrogar ate o dia 17 de abril que seria mais 12 dias porque a gente está com a
audiência da nova Condições Gerais". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAEAMG:
Ja marcada, Livia". Livia Gamboge/ARSAE MG: Agendada para o dia 25 de abril, então
eu entendo que seja um prazo assim razoável porque e véspera de semana santa, então
já teria condições. Em relação às respostas que você argumentou que talvez suas

proposições não foram acatadas, mas a gente faz uma análise técnica e publicado um
relatorio, esse relatório e disponibilizado no site da ARSAE, mais acatando também sua
sugestão a gente vai encaminhar um e mail para as pessoas que contribuíram para que

elas tenham o acesso a justificativa porque aquilo não foi acatado, mas você está falando,
você viu o relatorio". Célia Rennó/ABES MG: INAUDÍVEL (15: 39). Livia Gamboge

(ARSAE-MG): Isso, a justificativa". Célia Rennó/ABES-MG: INAUDÍVEL (15: 43).ª
Gamboge (ARSAE-MG): Mas ai a resposta não foi acatada porque justamente teve esse
contra argumentação e que você encaminhou não foi suficiente talvez para a gente
acatar. Então, sim, mas a gente não teve o conhecimento . Célia Rennó/ABES-MG: *
INAUDÍVEL (16: 15). Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Célia, mais eu
vou discutir corn a Diretoria Colegiada quando a gente fechar essas três resoluções com

uma audiência pública que puder dar um retorno que eu sempre senti falta desse
feedback das audiências públicas pós as contribuições, Inclusive nosso Conselho na

pessoa do Dr. Amauri nos solicitou formalmente as análises das contribuições antes da

publicação. Então, nós vamos tentar arrumar urn arranjo que nos vamos contemplar todo
mundo numa discussão pública sobre esse assunto. Obrigado pela contribuição". Rodrigo
Polizzi/ARSAE-MG: Eu, particularmente acho a ideia muito boa porque assim, quanto
mais a gente amadurecer, discutir, a gente vai conseguir entregar um material mais claro
possivel. O objetivo é esse, mais claro que a gente muitas vezes pode não deixar tão
claro, mais acho que discutindo e tendo um prazo maior a gente vai conseguir nesse

objetivo final. Obrigado". Mauricio Pereira (COPASA MG): Boa tarde, meu nome e
Mauricio Pereira. sou Superintendente Comercial de Regulação da COPASA e
COPANOR. Eu estou aqui desde o inicio da audiência e as vezes bastante incomodado

com o depoimento de alguns representantes de municípios aqui e vereadores porque eu

com meus quase 40 anos de COPASA, mais ai eu faço uma viagem e fico imaginando
qual o esforço que foi da empresa, quanto foi o esforço do quadro da empresa, da direção
da empresa para levar uma estação de tratamento de esgoto em Jequitinhonha,

Almenara, Itaobim. Teofilo Otoni nos casos que foram citados aqui, desde o projeto obter
o recurso, o licenciamento de área, não pode aqui, não pode ali implantar unidade e,

infelizmente dela depois operando a gente tem um feedback que não estamos atendendo
ao propósito que a empresa chegou na cidade legalmente através dos seus contratos
para prestar o serviço. Isso incomoda a gente, mas traz uma reflexão também que nós

precisamos trazer outros atores para essa discussão, outros atores que irão contribuir ou

participar desse processo, O primeiro foi citado aqui pela Izabel que nós precisamos fazer

campanhas para sensibilizar as pessoas da importância do sistema de esgoto, mas não
só da importância, mas também do uso correto do nosso sistema de esgotamento

sanitário, infelizmente na empresa eu já participei das unidades operacionais, inclusive já
estive em Teofilo Otoni na região que vocês citaram fui superintendente lá uns 10 anos. A

COPASA faz essa campanha para sensibilizar as pessoas para aderir ao sistema porque

e importante que traz saude, traz beneficio, valoriza o imóvel da pessoa, valoriza a cidade

de uma forma geral, mas as pessoas precisam estar sensiveis também que o uso correto
do Sistema. Nós temos fotografias, filmes das coisas mais absurdas que a gente encontra
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no sistema de esgotamento sanitário, não deveriam estar lá, pode ser uma parte que faz
para sacanear, mas tem uma parte que pode fazer por desinformação. Essa de sacanear
nós temos que pegar e por polícia, a de desinformação nos temos que levar e levar a

Informação e, a COPASA já faz isso, mas quando eu talo que precisa de outros atores
nós precisamos do Ministério Público. nós precisamos da Secretaria de Saúde, de

Educação, das prefeituras, precisamos dos vereadores no seu dia a dia, nas cámaras

para nos ajudar a resolver essa questão porque a estrutura está implantada. Outra

situação que nos incomoda enormemente são aquelas situações que por determinação
legal ter implantado estrutura de redes coletoras. interceptores, elevatórias e ETE depºis
precisamos de buscar quase a polícia para o usuário conectar ao sistema, Nós temos
caso de cidades com infraestrutura toda implantada e tem 3% de adesão. Então, nos falta
a competência e aí que quero trazer os atores para nos ajudarem a sensibilizar as

pessoas também da importância de conectar. A solução dele pode ser a bananeira, pode
ser o córrego, pode ser uma fossa até ser uma fossa septica. Então, isso nos incomoda

que eu peço a reflexão de todos que nós temos que juntar para isso. Vamos por a

regulação para fiscalizar, logico a empresa se candidatou a prestar o serviço está sujeita

às regras da regulação vamos estar sujeita a ela vamos trazer outros atores para nos
ajudar, contribuir para resolver essa questão, Bom. sobre a proposta de resolução eu já

agradeço desde já a prorrogação do prazo, porque nós pegamos a minuta logo no dia que
chegou e distribuímos para todos os superintendentes da COPASA, então todos os
gerentes da COPASA tiveram acesso a ela pela importância diria no Brasil pouco
amadurecimento que existe em sistema de esgotamento sanitário, É muito pouco
sentimento das pessoas da importância no trato e levamos a todos gerentes e voltaram
mais de 100 páginas de contribuições. Então, ontem ficamos a tarde inteira ate a noite

tentando fazer um consenso, hoje quase 1 hora fazendo consenso não fechamos. então o
prazo vai nos permitir a COPASA vai juntamente com a COPANOR irá fazer a
contribuição formal por escrito como ela sempre faz e, com o objetivo nosso aqui e de
alinhar um pouco que a Célia fala é o seguinte: que a resolução tem que criar condições
ou impor condição para nos aumentarmos nossa capacidade de atendimento, nós

melhorarmos nossa condição da prestação de serviço. A ARSAE como Agência
Reguladora fiscalizar no produto final baseado nisso eu quero sugerir que nos vamos
colocar e ja' deixo a sugestão aqui que essa resolução em vários pontos ela pode ser
simplificada. A proposta está vindo detalhar dentro do processo, a unidade precrsa de ter

um desaguamento de Iodo e se não tiver? Opa, mas o produto final está atendendo as
exigências legais, ambientais ou regulatórias. Estã. Isso é um problema do regulador, Eu

estou dando destinação do prestador, desculpa, eu estou dando destinação correta do
lodo segundo a regulação estou enterrando, queimando, transformando. Isso é, mas eu

estou só citando exemplo, mas são situações que acho que da para simplificar e tem
outras situações que precisamos de detalhar. Ai, provavelmente nessa resolução foi

citado aqui que o esgoto estático será tratado em outro momento, mas tem flashes de

esgoto estatico dentro da resolução. Então nós precisamos, opa, ou trata ou não trata.
Outra situação que nos entendemos, estudamos muito, gastamos muito tempo discutindo
e essa solução precisa de vir porque a infraestrutura de esgoto esta chegando depºis que

a cidade está pronta com ha mais de 100 anos a questão do condominial Não ficaram

claras as responsabilidades de custo, a tarifa vai pagar, mas porque a tarifa vai pagar se o
cara do condominial já tem o desconto da tarifa. Então, nós precisamos de detalhar um
pouco mais essa questão. As soluções individuais, 6, Maurício a solução agora é um
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bombeamento, a casa está abaixo do nivel a rede da rua é um bombeamento. está bom,

e uma solução tecnica aplicada e funciona, sim e, o custo? As responsabilidades? Quem
compra? A bomba queimou. Responsabilidade de quem? isso tem que estar muito bem
decidido porque o prestador de serviço hoje já e uma luta para manter grandes as
unidades em funcionamento continuamente limpeza, bomba reserva e tal. Imagina se nos
tivermos que absorver 50, 100 mil bombinhas nos fundos das casas que nós vamos ter.

Então. essa é uma situação que a gente quer e propõe que seja tratado com mais detalhe

e a COPASA está disposta a sentar, os especialistas da COPASA para discutir essa
questão. Outro ponto que gostaria de colocar ai abrir a questão e logicamente vocês ja'

estão propondo nos cobrar. Então, nós temos que firmar bem os conceitos, é a questão

do By pass e do extravasamento gerou muita confusão, o conceito para a COPASA não

esta muito bem sedimentado e ai nós precisamos criar um conceito nosso, compartilhar
com vocês e se vocês estiverem de acordo a partir desse momento a gente ser medido

por isto, mas da forma que esta a gente acha que precisa repensar, repensar. Inclusive
estudar melhor, na hora de definir como a Célia já disse estudar melhor, nos estamos
partindo do pior. Mas, espera lá, o pior, como é isso lá na COPASA? Como é isso na

COPANOR? Como e isso lá em Itabira? Ou outros, Juiz de Fora? Outras cidades que são
reguladas. Como é que é isso? Vamos fazer um estudo, isso e um indicador que e
sazonal ele cresce enormemente em períodos de chuva nós vamos apurar mês a mês?

Periodo de chuva não conta como meta, já perdeu, vamos repensar, vamos fazer uma

média móvel de 12 meses, apura anualmente, presta conta mensal. Então, essas
questões que nos vamos colocar e vamos contribuir. Agora na origem da resolução tem
uma serie de definições que geraram conflitos nos conceitos que nos temos no nosso dia
a dia. Então, pelo adiantar da hora, provavelmente, a gente não vai ter como discutir isso

aqui, mas nos temos uma proposta aqui está o profissional que detalhou isto para colocar,
principalmente, estar bem caracterizado o limite das responsabilidades do prestador de
serviços e do usuário. Ok. Então, são essa as contribuições que a COPASA vai colocar,

tem mais outros profissionais da COPASA que se quiserem manifestar estejam a vontade
nessa discussao, mas obrigado pela prorrogação do prazo porque nos vamos detalhar um
pouco melhor a nossa proposta. Obrigado". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE MG: Obrigado, Mauricio e gostaria de reforçar dois pontos que você
debateu aqui. Que eu acho a minha percepção devemos melhorar na resolução a questão

do esgoto estático que eu acho que é uma questão que talvez tem que ser enfrentado e,

talvez até a discussão tarifária em relação a isto e, a questão do extravasamento que é
uma questão que não está aqui, mas acho que tem espaço para colocar e acho uma

questão honesta. Qual que é o periodo que a gente permite que o extravasamento
mantendo a tarifa de tratamento. Eu acho que já discuti isso com o Rômulo uma vez

porque é razoável, porque que a gente tem que entender toda a complexidade de
identificar o extravasamento, planejar a operação recuperar e, ao mesmo tempo a gente

se depara com situações no estado de mais de 3 meses de extravasamento de esgoto e a

tarifa continua sendo cobrada, sendo que temos duas tarifas. Então, eu acho que a gente
poderia discutir isso de forma bem objetiva de que o prestador tem condição de discutir

um prazo razoavelmente publicamente, mas que ficasse claro que em determinado

momento caia a tarifa de tratamento porque efetivamente aquela região onde aquele
interceptor esta extravasado tem dificuldades por mais de tempo ser corrigido que a tarifa
volte ao que é coreto que e só coleta. Entendeu. Então, acho que há espaço nessa

prorrogação que eu provoco a vocês de fazer essa contribuição efetiva, porque eu acho
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que isso se a gente não normatizar vamos continuar abrindo processo administrativo para

suspender e devolver tarifa quando esse entendimento sem a normatização. Então, eu
aproveito esse gancho e devolve essa solicitação de contribuição para que nós também

eu vou fazer isso com a equipe técnica e econômica para que a gente possa refletir sobre
isso e com vocês também. INAUDÍVEL (28:21). Eu acho que seria muito bom para a
sociedade se deixa'ssemos isso claro e normatizado. Porque por um lado nos temos que
entender a complexidade da prestação do serviço, mas por outro lado também entender o
que médico para a população pagar pelo serviço de tratamento sem efetivar o tratamento
e que a gente tem outra tarifa também poderia ser a partir de um determinado tempo
também, baixa tarifa para coleta ate que se resolva o problema, verifica, confirma e a
tarifa volta automaticamente, a gente precisaria fazer só um acompanhamento
fiscalizatório se isso acontecer dentro das normas. É um bom momento para a gente

incluir esse debate Está bom Obrigado . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-
MG: "E você vai completar alguma coisa do Maurício, porque vou passar para outra
Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Eu só queria fazer uma observação primeiro para

mim são duas palavras fundamentais que hoje aprendi, viu Maurício, viu Celia, razoável e
aceitável. Eu acho que é muito importante discutir isso, Ok. Segundo, que para mim a
COPASA é uma empresa extraordinaria eu não tenho nenhuma dúvida que a COPASA e
uma empresa extraordinária, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora que muita coisa tem
que ser resgatada tem. Ok. Essa percepção de que COPASA e uma empresa
extraordinária tem que vir da população e aqui estão os representantes da população que
estão dizendo que não é essa a visão que a população tem hoje da COPASA, Ok. Mas,
pedi o microfone para falar sobre a qualidade da água, eu estive lá em Jequitinhonha de
fato numa audiência pública e eu tive a oportunidade de conversar com representantes de
vigilância sanitária de 7 ou 8 municípios e por incrível que pareça nenhum desses
representantes desses 7 municípios tinham conhecimento da 2914 da portaria. Então,

como é que alguém trabalha na vigilância sanitária sem ter conhecimento da 2914 que
agora e o anexo 20 da portaria de consolidação número 5, aquele negócio todo, mas
2914 é mais fácil falar. É aqui é igualzinho Então, é extremamente importante e ai para a
vereadora, mais do que nunca claramente a 2914, qualidade da água tem
responsabilidade do estado, do município, do prestador de serviço, nos temos que ler as
nossas responsabilidades, cumprir as nossas responsabilidades, A nossa querida
COPASA e obrigada fazer coleta e verificação da água periodicamente, tem periodicidade
horária, trimestral e anual, quanto mais longa maior a quantidade de itens que ela tem que
verificar. Município via poder concedente pode solicitar para a COPASA o resultado
desses ensaios, se a COPASA não fornecer reclama na ouvidoria da COPASA, se a

ouvidoria da COPASA não fornecer reclama direto na ARSAE". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Pode solicitar direto para a ARSAE que a gente
encaminha". Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Ok, Isso e muito importante porque ai
vocês vão poder verificar. Agora vocês vão conseguir entender os resultados? Não, e ai
nos vamos gerar emprego quali cado, é ter gente na prefeitura qualiticada para fazer
esse tipo de análise. Isso é fundamental, é fundamental o nível da conversa, a gente

melhorar esse nível da conversa ai entre o prestador de serviço, a ARSAE e o poder que
concede Ia. Nós temos que melhorar essa relação, entendeu, ou seja a COPASA tem
problema, mas não é só ela que tem problema, problemas todos nos temos e precisamos
trabalharjuntos para resolver Ok É só isso. Gustavo se nos pudermos de alguma forma,
viu Rodrigo dar capacitação para os municípios, educação e essencial para a gente
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resolver os nossos problemas. Qual é a legislação pertinente, como é que funciona.

Montar um seminário, não e um seminário em Belo Horizonte, montar um em Montes

Claros, monta outro em Itaobim, monta outro sei Ia onde, ou seja, gente chama a Célia,

Celia dá treinamento da 2914. Responsabilidades, dá treinamento do Copam sei lá das

quantas, responsabilidades, ou seja, isso e extraordinário para poder dar capacitação,
entendeu. É muito importante isso". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: Ano passado, nós
fizemos algumas capacitações, via uaitec que é uma ferramenta do estado e são redes

de, por exemplo, por uma sala na Cidade Administrativa com sedes em várias cidades do
estado, a gente deu capacitação para vários municípios ao mesmo tempo, começamos
com o racionamento de agua explicando sobre a resolução de racionamento, pegava uma
sede polo como se não me engano Montes Claros e te chamamos várias cidades

vizinhas, capacitamos sobre racionamento. Fizemos outra capacitação que foi a 'de

esgoto, sobre tarifa social também e foi uma resposta muito interessante porque vai de

encontro com isso e, a gente percebe que falta muita informação e é muito importante",

Eduardo Nogueira/Sociedade Civil: Mauricio, onde está o Maurício, Ele saiu. Onde ele
esta'. Então, vem para ca. Maurício, o Gustavo comentou a seguinte coisa. Ele tem toda

razão. A gente tem que seguir o caminho normal. Detectou um problema Ia que foi
contratado algo que foi entregue outra coisa acione o Ministério Público. Eu acho que

devia abrir um canal de comunicação na COPASA para denúncia, esse tipo de coisa está

acontecendo e, essa noticia que a gente tem que contrata uma coisa e entrega outra isso

é generalizado, Toda cidade que você vai você houve esse tipo de reclamação. Se nos
formos acionar o Ministerio Público para mim a demora da solução do problema e muito
grande. Se a COPASA abrisse um canal de comunicação de denúncia desse feedback,
isso ajudaria tremendamente a gente resolver esse tipo de coisa, ou seja, a não solução

existe uma reclamação sobre isso e a COPASA entra fica reativa com raiva, brigando com
as pessoas isso traz desconfiança e não é isso, Entendeu, se tem erro vamos arrumar e,

vamos ser transparente, a transparência e essencial na nossa sociedade na prestação do
serviço, é isso que queria coloca. Obrigado". Maurício Pereira/COPASA MG: Bom, me

permite Eduardo e so seguinte. A qualidade da água legalmente é apresentada no verso
das nossas faturas, nossas contas. Então, quiser a informação de uma forma geral esta'
lá, infelizmente, a gente, vou falar por mim nunca olhei no verso da conta para olhar a

qualidade de agua que recebo em água, eu olho o valor. A outra coisa, Eduardo e o
seguinte um detalhe vereadores que tiverem demanda nessa cidade sobre a qualidade de
agua demanda a COPASA local formalmente que nos somos obrigados a fornecer essa
informação com todos os detalhes. A ARSAE tem essa informação porque ela recebe

essa informação mensalmente. Então, se não quiser via COPASA, via ARSAE que eles
também têm. Canal de denúncia, Eduardo, eu na minha visão o canal melhor e Tribunal

de Contas e Ministério Público, A obra aqui tem rolo, ela citou aqui hoje tem corrupção, ()
gente, temos que apurar, a senhora de Salinas citou. Então, tem que apurar. COPASA

tem os canais 115, que é um canal de atendimento, da rotina do dia a dia, temos o fale
conosco, tem ouvidoria que é um canal reservado onde você pode fazer a denúncia
inclusive anônima e ela vai tomar as providências e vai apurar. Ok. Então, citado aqui hoje
que foi pago uma ETE de SOL/s e foi implantado de 22. Se fosse eu que tivesse essa
informação eu já tinha denunciado ha muito tempo". Fala de alguém: Já foi". Maurício
Pereira/COPASA MG: Então, está denunciado, então alguém de competência esta

apurando ou então, cobre deles, cobre deles, que eles que tem a competéncia para isso.
E igual, eu gostaria que a COPASA tivesse a competência para chegar nas pessoas e
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falarvocê sua rede não esta' ligada na rede de esgoto tem rede aqui na porta você tem
que ligar. COPASA não tem essa autoridade. o município tem, Ministério Público tem.

Pode chegar e falar e questão sanitária você não está autorizando está polumdo o

córrego ali, você pode conectar ao sistema, a COPASA não pode fazer isso, ela não tem
essa autoridade, mas outras autoridades têm. Qual o trabalho que a COPASA faz? Vai

em campo, identifica cliente por cliente, verifica se tecnicamente ele pode ser conectado

no sistema tradicional, se pode, tenta sensibilizar para conecta-lo, infelizmente, o

resultado e pequeno pega essa listagem por força de contrato entrega ao município, para
o prefeito, o contrato define que o prefeito tem essa competência de verificar e pegamos
uma copia e entregamos para ao Ministério Público, infelizmente são raras as localidades

que fizemos dessa forma e que o resultado foi positivo, A COPASA criou outras situações,
por exemplo, o cara está alegando que não está conectado porque não tem condição de

fazer o ramal interno, COPASA financia em até 120 meses, são 10 anos para pagar o
ramal interno, ela não pode pagar, vou fazer, ela não pode. Financiar em 10 anos ela

pode. Dá o que R$5,99 por mês". Ediléa dos SantosNereadora da Câmara Municipal de

Jequitinhonha: Mauricio . Mauricio Pereira/COPASA MG: Esta divulgado, quer divulgar

mais, vamos divulgar. Como eu falei lá. Izabel cobrou vamos usar outras ferramentas,
vamos nas escolas, vamos nas universidades, vamos falar. Então e isso". Edilea dos
SantosNereadora da Câmara Municipal de Jequitinhonha: Maurício, Mauricio, deixa eu
te falar você antes falou aqui, citou a questão de vereador e de outras pessoas, falou da
sua luta, aliás da luta da COPASA para levar o saneamento para a nossa cidade e
demais lugares distantes só que e o seguinte a gente pagou e continua pagando por isto

e um preço alto. É louvável sim suas palavras e isso ai vai trazer um resultado maior
ganho para a sociedade, dúvida para a questão da saúde, para a questão da valorização

das residências so que a gente está pagando por isto que o que esta em discussão e o

que a gente está lutando e brigando com a COPASA é a questão do retorno, você esta
entendendo. A gente está só em busca de uma melhor qualidade de serviço prestado pela
empresa. É isso que está em pauta. Igual teve uma outra pessoa que falou questão do
principio ad modicidade, está certo, mas e uma questão que não esta em discussão. O

que a gente quer é esse retorno e, que esse retorno também seja transparente. Quando
você falou dos atores a gente como representante do povo e outros órgãos a gente tem

que trabalhar sim junto, a gente tem que caminhar junto porque estamos procurando a
melhoria para a população quer seja esse feedback da COPASA que esta faltando. Por
exemplo na nossa cidade antes da gente levar uma situação dessa adiante a gente vai no
ator principal que são os representantes da COPASA da nossa cidade e eles não

demonstraram nenhuma atitude favoravel. Buscamos o gerente distrital numa cidade que
o responsável em Almenara foi lá e a gente fez a audiência e participou e falou monte de

coisa. Quando a gente estava buscando resultado com esse gerente, muda de gerente

porque e cargo político, essa questão de gerente, não. O prefeito não se dá bem e ai vai
embora por aí vai. Tanto que depois dessa audiência se passaram três gerentes e, ai a

coisa não chega em lugar nenhum. Então, a única coisa que a gente está buscando é a
melhoria do serviço prestado pela empresa porque a gente está pagando e é injusto a
forma como nos é cobrado. A gente está pagando um preço muito alto e sem uma

excelência do trabalho. Obrigada . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG:
Obrigado. Eu queria só pelo adiantar da hora, pedir que quem ainda não falou que

gostaria de falar porque senão nós vamos ficar aqui num debate muito prolongado Edileia,
que queria fazer uma contribuição os órgãos de controle não tiveram eficiência com
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relação a denúncia nós também não podemos fazê-Ia. Mas, se quiserem provocar com

provas, nos provocaremos o Ministério Público de acordo com o que chegar para nós.
Nós também encaminharemos para os orgãos de controle". Edna Sarmento/Vereadora da
Câmara do Município de Salinas: Eu acho importante falar isso para o Maurício aqui.
Mauricio, eu vou fazer uma denúncia então, para você Maurício. O que nos queremos é
colaboração da COPASA é que ela não compactua com as coisas que deixa cada mais a

sociedade sem saber e com raiva. Essa lei que eu falei aqui do pessoal de Salinas
proibindo, eu sei que a lei não vale nada. Ai o que que acontece o prefeito pegou sete

vereadores foi para a COPASA no escritório da COPASA. Lá os funcionários tiraram fotos
com o prefeito e sete vereadores colocaram no Facebook. Então, eu te pergunto qual o

erro da COPASA ai? Porque se eu fosse uma gerente responsável eu chegaria para o

prefeito e falaria para ele. Prefeito essa lei não vale nada e muito menos eu ia com o
predito tirar foto na porta de COPASA e colocar no Facebook para enganar a sociedade,
Então. é isso que eu vim reclamar aqui. A COPASA ela tem que se colocar no lugar dela
e ela tem que se proceder em favor da sociedadeve não juntar com o poder legislativo e o
poder executivo para poder levar mal informação para a sociedade. O povo está achando
que vai acontecer e ai o que acontece, o que aconteceu la na Câmara dela. Eu não

recuaria, como não vou recuar. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: e colocar o

pessoal lá todo mundo para ir na COPASA reclamar da conta e falar que não vai pagar
então. Nós vamos ter que fazer outra forma para desmascarar tanto a COPASA quanto os

vereadores irresponsáveis que não representam a sociedade nenhuma e tanto o prefeito

municipal. Você concorda ou não? Se você não concordar comigo você pode falar. Isso
aconteceu lá em Salinas e, se você quiser me manda seu Wharsapp que eu te mando a
foto". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Edna. Obrigado, eu gostaria
que fôssemos mais objetivos nas duas últimas contribuições pelo andar da hora. Por
favor". Vereador de Jequitinhonha: Boa tarde, eu quero fazer a pergunta para o Maurício.
Mauricio, a COPASA lá em Jequitinhonha. Sou vereador em Jequitinhonha. A COPASA

em Jequitinhonha ela faz, ela pega a água para fazer o tratamento e jogas nas nossas

casas. Só onde que faz o, recolhe a água a COPASA não faz nem investimento no
recolhimento lá da água. Por quê? Lá onde recolhe a água o quê que acontece, morre
animal no córrego, não faz investimento nenhum la a COPASA faz. Outra coisa que a
rede de esgoto que ele falou quea rede de esgoto passa lá em cima e os moradores
fazem as casas aqui em baixo e quer que a rede de esgoto vai lá e a COPASA compra a
bomba e põe Ia. Ao contrário, no meu bairro no Jequitinhonha, no bairro Santo Antônio já
tem registros as casas a COPASA fez uma rede de esgoto na frente das casas. Está lá

abandonada porque os banheiros, o nivel da rede de esgoto está mais alto que os

banheiros e a rede de esgoto nunca foram usados. Está lá desperdiçada, dinheiro público,
entendeu. Então, Jequrtinhonha, no bairro Santo Antonio, rua Cristal tem essa rede de
esgoto lá e até hoje não concluiu o bairro Santo Antônio. Eu tenho uma propriedade no

bairro Santo Antônio que era do meu pai, eu sou herdeiro do meu pai lá. Nós temos uma
casa Ia, a COPASA quer passar uma rede de esgoto dentro do terreno nosso quer passar
em outro lugar que nosso terreno tem dois mil metros quadrados _e quer passar a rede de

esgoto num canto e no outro não se, passar num canto de lá da outra rua Elza Mourão

não joga na rua cá da COPASA. No meio do terreno, a rua topázio e a rua Elza Mourão e
quer chegar e fazer a rede de esgoto sem conversar, conversar assim, quer conversar
porque esta arrecadando e não quer pagar o proprietário do terreno, a rede de esgoto vai
passar lá e chega num idoso e conversa com ele, põe eles para assinar um documento
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sem indenizar sem nada e, quer recolher. Nós concordamos a rede de esgoto, vem a
saúde, igual a doença. Não e dar muita doença, entendeu. Então, nós concordamos com
rede de esgoto o que for possível, se puder diminuir também a rede de esgoto que tem
muito social lá, gente carente que não tem condições de pagar rede de esgoto, 90% isso
e um absurdo que a prefeitura quando passou a rede de esgoto para a COPASA, 70% a
prefeitura ja tinha concluido, 70%. Você entendeu. Muito obrigado a vocês , Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAEMG: "Obrigado, Vereador, nos vamos incluir isso
nas fiscalizações a gente vai olhar essa rua e tentar dar um retorno para o senhor, Por
favor", Wanderley Fonseca/COPASA MG: Eu creio que a resolução vale a pena a
ARSAE verificar a proibição de corte de esgoto tem um tempo. No meu entender deve ser
reavaliado porque a proibição do corte de esgoto você penaliza o cliente adimplente e ela
deve ser revista. O usuário tem que ser penalizado, tem que ser responsabilizado pelas
suas ações. Eu tenho essa opinião, e eu acho que deve ser revisto. A gente não penaliza,
se a gente não penaliza o cidadão, certo fica mais fácil responsabilizar o prestador de
sen/ico, o municipio. É mais facil responsabilizar. Então, eu tenho essa visão, meu
entender que deve ser avaliado. Outra coisa e o seguinte o que o nosso amigo aqui falou
e que a gente vê isso é um desafio para a ARSAE, o que a Célia disse o Brasil para
universalizar o saneamento, está aí. A Cristina colocou eu não tenho que, as legislações
nossas para universalizar temos que facilitar, o coletivo e um desafio até para a ARSAE
junto aos legisladores e isto vai até a nível federal para você universalizar o saneamento e
se não for facilitada, o coletivo não for mais valorizado que o individual a coisa fica difícil.
Na hora que o proprietário, vou indenizar ela não pode passar a cidade ideal ela não
existe, mais se formos olhar so por isto vai sempre acontecer isto, uma cidade, um pais
montanhoso se a legislação não for trabalhada para isto, acho que é um desafio para as
Agências, municipios, todo mundo. Eu no meu entender a legislação tinha que ser
mudada para ela facilitar o legislador tem que facilitar a universalização do saneamento,
senão não adianta". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Qual o seu
nome? " Wanderley Fonseca/COPASA MG: "Wanderley, eu sou da COPASA". Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: Wanderley, obrigado pela contribuição. Eu
quero dizer assim que esse tamponamento é um problema ambiental e as vezes é um
conflito com as ações municipais. Aqui, em Belo Horizonte, por exemplo, e' um conflito e a
gente está revendo porque é proibido tampar o esgoto, arrumar outra forma de punir o
prestador, mas sem tamponar porque vira um problema sanitário e ambiental, a mais eu
entendo essa discussão e com relação a questão da legislação, a MP quer esta em
discussão, ela já facilita o processo de licenciamento de obras sanitárias e eu concordo,
mas não esta na nossa alçada a questão da seção diária para passagem de esgoto,
drenagem pluvial tem uma legislação que determina e autoriza, para o esgoto sanitário,
infelizmente, não tem. É um desafio e tanto que a gente vai colocar. Bom, gente dado o
adiantar das horas eu quero agradecer a contribuição de todos os presentes aqui e dizer
que a gente abriu a palavra a todo mundo no tempo que foi necessário porque nosso
entendimento e fazer esse debate o mais amplo possivel. Então, está determinada a
prorrogação do prazo de contribuição e vamos avaliar e fazer uma audiência pública a
posterior das três resoluções". 4) ENCERRAMENTO. Não havendo mais nada a tratar, o
Diretor Geral da ARSAE-MG, Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso agradeceu a
participação de todos os presentes e ao CREA-MG pela cessão do espaço e, declarou
encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata.
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