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ATA Nº 54 DA AUDIENCIA PUBLICA Nº 25/2019

MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE ESTABELECE AS CONDIÇOES GERAIS PARA
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REGULADOS PELA ARSAE MG.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, as quatorze horas,
instalou--se a Audiência Pública, em Belo Horizonte, para discussão da Minuta de
Resolução que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços
públicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitário regulados pela ARSAE
MG. Compondo a mesa Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso Diretor Geral da ARSAE-
MG, Gustavo Cunha Gibson, Diretor da ARSAE MG, Antônio Claret de Oliveira Junior,
Diretor da ARSAE MG, Livia Gamboge, Gerente de Regulação Operacional da ARSAE-
MG e Raphael Castanheira Brandao, Coordenador Tecnico de Regulação e Fiscalização
Econômico-Financeira da ARSAE-MG. Participaram da ARSAE MG, Rodrigo Polizzi,
Izabela de Abreu, Patricia Leal, Vanessa Barbosa, Isabel Akemi Sado e Evandro Brazil.
Dos representantes do Município de Jequitinhonha, participaram os Vereadores Edilea
dos Santos, Ana Paula Pereira da Silva e Francisco de Assis. Do Programa Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG,) Ricardo Amorim e da Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais (DPMG), Ana Luiza Bracarense. Dos Prestadores de Serviços
participaram os seguintes representantes: COPASA MG: Lilian Pereira Costa, Mauricio
Pereira, Leandro Moreira de Oliveira, Liliani Elias, Daniel Fragoso, Marcos Otávio da Silva
Passos, Ronan Reis, Rogerio Milhorato, Agostinho Miranda e Rosângela Krepp. SAAE de
l_tabira: Leonardo Ferreira Lopes Claudio Jorge de Andrade e Marcos A. Batista e
CESAMA: Vanderson Gomes. 1) ABERTURA. O Diretor Geral da ARSAE-MG, Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso declarou aberta a Audiência Pública nº 25/2019: Hoje, da
Nova Resolução de Condições Gerais. Antes, eu gostaria aqui de apresentar para os
senhores o nosso novo Diretor da ARSAE, Dr. Antônio Claret de Oliveira Júnior que tem
umas duas semanas, desde o dia 5 de abril já faz parte da Diretoria Colegiada da ARSAE.
Estou dando as boas vindas dele na primeira audiência pública que ele está participando
com a gente". Antônio Claret Oliveira Júnior (ARSAE-MG): Obrigado Dr. Gustavo,
satisfação". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Bom, essa resolução ela
é a final das discussões que nós fizemos das três resoluções nos desmembramos a
resolução inicial das condições gerais, nós fizemos a resolução de água, a resolução de
esgoto e hoje nos estamos fazendo a discussão específica da resolução das condições
gerais. Gostaria só de combinar com os senhores e com senhoras aqui fruto até da última
discussão da audiência pública. Eu gostaria de solicitar a participação primeiro nas
contribuições orais primeiro aqui dos prestadores e, depois para a população e para os
interessados. Até para que a gente tenha primeiro a opinião dos prestadores e, depois o
debate público com o tempo inicialmente de 3 minutos, mas com alguma tolerância para
que a gente possa escutar e debater com os senhores e com as senhoras esse assunto
que e muito importante e, dizer aqui os prazos da contribuição estão ali colocados e ate o
periodo de agosto nos pretendemos concluir as análises das contribuições e depois nosso
compromisso é de fazer uma audiência pública dando a devolutiva das contribuições das
três discussões que nós fizemos aqui a de água, de esgoto e essa de condições gerais e
ai talvez em pequeno prazo para um tréplica de alguma contribuição, alguma divergência
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que eventualmente possa existir por parte de algum cidadão que queira contribuir. Então,
gostaria de inicialmente agradecer a presença dos vereadores de Jequitinhonha, mais
uma vez que estão presentes aqui com a gente, Ana Paula, Daniele e o Francisco.
Agradecer ao Ricardo Amorim, representante aqui do Procon-Minas Gerais, muito bem-
vindo a nossa discussão, Ana Luiza Bragança, Defensoria Pública de Minas Gerais e

também agradecer sua presença e dos representantes aqui dos regulados da COPASA,

na pessoa do Maurício, da CESAMA do Wanderson que esta presente aqui também e do

SAAE de Itabira aqui agradecer na pessoa do Leonardo. Agradecer a presença de todos
vocês que estão aqui, especialmente os servidores da ARSAE na pessoa da Livia que vai
debater com o Coordenador Rodrigo e o Raphael também e, a dinâmica será essa: nos
vamos fazer a apresentação do trabalho técnico depois abre a disposição para o debate

pedindo a contribuição inicialmente dos regulados que estão aqui para que possa puxar a
discussão dos assuntos que eventualmente possam vir aparecer, e, mais uma vez

gostaria muito de agradecer ao CREA nosso parceiro de sempre aqui e, que tem nos
ajudado muito, nesse espaço que e muito importante que na área central de Belo

Horizonte nos acolhe sempre, mais uma vez a CREA pela cessão do espaço. Então, já
dando início a audiência gostaria de passar a palavra para Livia que vai fazer a

apresentação. " 2) APRESENTAÇÃO DA MINUTA QUE ESTABELECE AS'CONDIÇÓES
GERAIS PARA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO REGULADOS PELA
ARSAE MG. Livia Gamboge/ARSAE MG: Primeiramente boa tarde a todos e a todas.
Dando inicio a nossa discussão da nova Resolução de Condições Gerais. Bom, aqui vou

só fazer uma breve contextualização, acho que, principalmente, os prestadores já estão
mais por dentro. A Agenda Regulatória da ARSAE ela foi instituída em 2017 e, a partir

dela a gente elencou, foi elencado diversos normativos, diversos trabalhos que seriam

desenvolvidos. Essa agenda regulatória é a primeira na esfera do setor de saneamento,
nenhuma outra Agência Reguladora do Brasil tem Agenda Regulatória geralmente é

debatida na ANEEL, na ANATEL, na ANTT. Bom, e com isso a gente incluiu a revisão de
condições gerais, é o que a gente vai debater aqui agora e, a partir dessa revisão a gente
entendeu que era necessário desmembrar dela dois temas o de água e o esgotamento

sanitário. Esses a gente já discutiu em audiência pública, tanto a Minuta de Resolução de
Agua quanto a Minuta de Resolução de Esgoto. Bom, a 40 ela era composta pelo tema de

água, esgoto e dentro disso também tinha atendimento ao público, a gente tinha também
um capítulo de sanções aos usuários, contratos e com isso INAUDÍVEL (05:42). A partir
da necessidade que a gente viu que precisava revisar a 40 ela foi desmembrada em uma

Minuta de Água como eu já disse anteriormente e numa Minuta de Resolução de Esgoto
e, com isso a nova Resolução de Condições Gerais ela vai tratar mais de temas cbm viés
da área econômica porque a área operacional acabou que os temas estão mais afetos, a
nova resolução de agua e a nova resolução de esgoto. Aqui, quando eu falo de direitos e
sanções aos usuários, sanções aos usuários a gente vai estar desenvolvendo uma Minuta
de Resolução justamente para tratar desse assunto. E, até o título, a gente informalmente

chama de sanções aos usuários, mas na verdade o trabalho, a resolução vai tratar dos
direitos, garantias e também de sanções aos usuários porque hoje cada prestador esta
fazendo de uma forma, cada um está tendo um rito justamente para disciplinar quando o
usuário comete uma infração, então provavelmente nosso próximo trabalho vai ser a

respeito desses direitos e garantias e sanções aos usuários, atendimento ao público já
existe, ja foi editada a resolução em 2017, resolução 94 e as condições gerais que a
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gente vai estar debatendo aqui agora. Bom quais, são os objetivos dessa resolução:
normatizar as condições gerais obviamente, contribuir para a promoção da saúde pública,
estabelecer os prazos para execução dos serviços, regras de faturamento, hipóteses e
condições de restrição do serviço, suspensão e as responsabilidades do prestador
regulado. Bom a organização do texto, divido em 10 capítulos, são 115 artigos sendo que
a maioria dos artigos tem a interface com a Coordenadoria Econômica. Cerca de 80% dos
temas debatidos tem o viés econômico e 20% relativo a área operacional por isso que a
apresentação vai ser feita entre eu e o Coordenador Raphael porque a parte da
Coordenadoria Operacional ficou um pouco menor e a parte da área econômica cou com
mais temas, ficou um pouco maior. Eu vou estar falando sobre o cadastro dos usuários,
um pouquinho das ligações e o final da extinção da relação contratual. Os outros temas. a
maior parte das ligações, o capítulo sobre o faturamento, cobrança dos serviços, medição
individualizada e restrição de prestação dos serviços o colega Raphael e que vai estar
expondo aqui para a gente. Bom, as deânições. Na verdade, diferenciou muito pouco,
Qual que foi o objetivo principalmente da apresentação de estar fazendo um paralelo do
que mudou da Resolução 40 para essa nova Condições Gerais. Lembrando que a 40 (9 de
2013 e teve então cinco anos de Escalizações onde foi observado que havia necessidade
dessa revisão, desse normativo, de alguns pontos, Muitos pontos foram aproveitados,
mais desmembrados, igual eu falei numa resolução específica de agua, numa resolução
especifica de esgoto e, agora a nova condições gerais com essa roupagem mais
econômica. Também é bom destacar que essa resolução especinca de esgoto e a
primeira do Brasil, Primeira Agência Reguladora que vai estar tratando de uma resolução
específica de esgoto. Então, das definições vou ressaltar três pontos, a definição de
ligações convencionais que e aquela ligação que não necessita de extensão de rede nem
de nova tubulação, na 40 não tinha essa definição de ligação por prolongamento. Então, e
a ligação que vai ter a extensão de rede, que vai ter utilização de nova tubulação, Outro
conceito que também mudou foi o uso" e agora a gente está denominando volume". Na

40 era classiãcado como uso atípico, uso faturado, uso médio e uso utilizado. Agora, nos
entendemos que o vocábulo apropriado não seria uso e sim volume, porque na verdade e
para quantificar. Então, é volume atípico, volume faturado, volume presumido, volume
utilizado e volume medio, Então, teve essa alteração de conceito e, o outro que a gente
vai destacar e a definição sobre usuãrio porque como eu mencionei em 2013 nos não
tínhamos o código de defesa do usuário. Então, fizemos uma definição para usuário como
era utilizado usualmente e, com a edição, da publicação aliás do código de defesa do
usuário em 2017 que entrou em vigor o ano passado em 2018 nós fizemos essa

adaptação, então a gente usa o mesmo conceito que o novo, que esse código de defesa
do usuário usa para usuário. O capítulo que vou falar sobre cadastro de usuarios. Aqui,
basicamente é o rol das 5 categorias que esse capítulo vai estar dispondo. Então, a

categoria social, o Raphael vai mencionar um pouquinho sobre a questão de uma

resolução específica depois sobre isso. Então, e unidade usuária corn reduzida
capacidade de pagamento; a residencial que e para fins de moradia; comercial para fins

de comércio; industrial para fins industriais e a pública que e destinada a órgãos e

entidades do setor público. Esse capítulo que convém destacar e em relação a
classificação das unidades. Então, exemplificando: quando uma mesma unidade possui
diversas atividades e que não ocorre a individualização desse fornecimento de serviço vai
caber ao prestador a classincação de qual dessas unidades que vai ser e, o critério, a
preponderância de uso de agua. Então, usando mais água ele vai veri car em qual rol que
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a unidade vai ser enquadrada. Bom, das ligações, aqui e mais para ilustrar o pedido, a
ligação de agua e a ligação de esgoto. Então, nesse capitulo das ligações o Raphael vai
falar um pouquinho mais, eu vou mencionar sobre o pedido. O pedido é sempre do
interessado, a vistoria para o pedido de ligação ele ocorre a contar da data da solicitação,
70% dos pedidos é em até 3 dias úteis e 100% dos pedidos em até 5 dias uteis. Então. na
prática como que isso funciona? Hoje dia 25 de abril, 50 pessoas pediram uma ligação,
então, o prestador tem até 3 dias úteis para que 70% desses pedidos ocorra a vistoria e
ate 5 dias úteis para que 100% desses pedidos ocorra a vistoria. Outro destaque que eu
vou dar e para o pedido para o prazo do pedido convencional. Então, ocorreu a vistoria
para uma ligação convencional. Ocorreu um pedido para um pedido de ligação
convencional a partir desse prazo da vistoria o prestador vai ter que 70% dos casos fazer
a ligação em até 7 dias Úteis e 100% dos pedidos estarem realizados em até 10 dia úteis.
Já o prolongamento o prazo estende um pouquinho mais, então a partir da aprovação da

vistoria a ligação com prolongamento, 70% dos pedidos tem que ocorrer em até 10 dias
úteis e, 100% dos pedidos em ate 20 dias úteis. A ARSAE fez uma previsão de uma
hipótese que o prestador pode recusar o pedido quando tiver inviabilidade técnica. Ele vai
ter que propor solução em 30 dias corridos e apresentar para o usuario solicitante. Da
obrigatoriedade, o Raphael vai falar com um pouquinho mais de riqueza de detalhes do
que eu. Aqui, só mencionei que incentivar a ligação de esgoto com tratamento, minimizar
o impacto com a ausência de conexão. Em atendimento a 11.445 que é a Lei de
Saneamento Básico e o Código Estadual de Saúde que menciona justamente sobre essa
questão do tratamento de esgoto e, so para ilustrar um se liga na rede para estimular
também o usuario. Bom, dos pedidos eu já mencionei anteriormente, o pedido é sempre
um ato do interessado e de acordo com a sua solicitação ou e a ligação de água ou a

ligação de esgoto, ou ambas, mas sempre partindo do interessado. Bom, o hidrômetro, o
hidrômetro e adquirido pelo prestador, as responsabilidades sobre o aparelho, a
verificação no caso de inconsistência da leitura realizada e, a utilização e manutenção.
Esse eu vou destacar a respeito da manutenção do histórico da leitura do faturamento
porque na 40 havia quando o usuário fazia alguma requisição junto ao prestador,
entendendo que havia sido faturado a mais o prestador tinha que fazer esse histórico,
tinha de manter esse histórico e o usuário poderia pleitear em até 5 anos, então, a

prescrição era 5 anos e, nos então adotamos a jurisprudência do STJ que entende que
tem de ser 10 anos. Então, o prestador vai ter que manter esse histórico de leitura por 10

anos e o usuário pode contestar, pleitear ao longo desse período em ate 10 anos. Então,
a prescrição agora mudou era 5 anos na 40 e nessa nova resolução a gente inseriu 10

anos. Bom, da ligação com prolongamento são 4 pontos que convém destacar: ela não
vai ter ônus para o solicitante, não vai ter ônus para o usuário quando o prolongamento
for em ate 25m em área urbana, em ate 40m em área rural tambem não vai ter ônus para
o usuário. A partir de 25m terá 50% do pedido havera ônus para o solicitante e, acima de

40m na área rural também 50% do ônus será do solicitante. O solicitante também pode
estar executando esse prolongamento, mais nos prevemos um pre-requisito e mediante a
apresentação de um projeto do prestador, porem, o prestador tem que aprovar esse
projeto. Sem a aprovação desse projeto não vai ocorrer o ressarcimento ao solicitante,
apenas com essa condição. 0 solicitante pode executar a obra do seu prolongamento
mediante a apresentação do projeto e aprovação do prestador daquele projeto para
posteriormente ocorrer o ressarcimento. Uma alteração que houve da 40 para essa nova
condições gerais e em relação aos pedidos simultâneos. Então, na 40 era previsto que
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rede Agora e levada em consideração a multiplicação de unidades usuárias. Então,
dando um exemplo prático para facilitar a menção ao artigo: três usuários necessitam de

um prolongamento de 155m, bom até 75m 0 custo é do prestador porque se até 25m o

ônus e do prestador, porém essa diferença de 80m vai ser dividida de forma igual entre
esses três usuários. A 40 a gente entendia e observamos, principalmente, com os
relatórios de fiscalização que ficava um pouco injusto porque quem morava no começo da
rua era beneficiado e quem as vezes não ia pagar esse prolongamento porque ele estava
no inicio da rede e quem ia morar no final da rua já arcava com aquele ônus enorme
porque a rede estava no inicio, Então, a área técnica notou urna discrepância em relação

a isso. Então, esse artigo é justamente para tratar uma certa, assim, forma justa desse
ônus desse tipo de pagamento. Bom, outro ponto que também foi e que está previsto na
nova condições gerais é a recomposição, o prestador deve recompor muros, passeios,
vias e revestimentos danificados em decorrência de obras e outros serviços por eles
realizados. Isso, também geralmente é uma demanda do titular porque também o
prestador faz alguma intervenção, alguma obra e fica por um certo período ali descoberto

a rua, o município, então, o titular geralmente externar essa demora para fazer essa
recomposição. Então, estabelecemos dois prazos a partir da intervenção do prestador a
obra tem que estar 70% pronta em até 5 dias uteis e 100% dela concluida em ate 10 dias

uteis, justamente para o município não ficar descoberto em relação ao tipo de intervenção

que o prestador fez numa via, numa avenida e, por fim eu vou comentar sobre a extinção

da relação contratual que vai ocorrer em dois momentos: por ação do usuario quando ele
assim pedir, então, o contrato imediatamente é cessado ou por ação do prestador de
serviços justamente quando da finalização da ligação temporária. Ocorreu a extinção,
imediatamente o prestador vai registrar e entregar um documento ao usuario relacionando

a quitação de todo débito, ou seja, que não terá nada a acertar com o prestador, e mais
para fim de registro mesmo, principalmente, para o usuário para que ele tenha em mãos,
que ali realmente se encerrou aquele vínculo que existia entre o usuário e o prestador.
Vou passar agora a palavra para o Raphael que vai comentar com mais riqueza de

detalhes os dispositivos da resolução que como eu disse ele tem um viés mais econômico
do que operacional. " Raphael Castanheira Brandão/ARSAE MG: Boa tarde a todos, meu

nome é Raphael eu sou o coordenador da área econômica da ARSAE. boa parte do
pessoal já sabe, E, aqui vou comentar como a Lívia falou essa parte das condições gerais

que esta um pouco mais ligada a assuntos pertinentes a área de tarifa, faturamento, e por
ai vai. A resolução como a Livia comentou tern cento e tanto artigos e a ideia dessa
apresentação não e passar um por um. (Pausa para correção do microfone: 25:27). A
ideia não e passar artigo por artigo, na verdade é para mencionar as seções, descrever

um pouco o que elas preveem e os destaques, principalmente, em relação daquilo que
modificou em relação a resolução de condições gerais vigente a 40 de 2013, ai vou
colocando alguma coisa. Então, assim, não e para deixar falando falar ponto a ponto e
momento posterior se tiver questionamento a gente está aberto para poder solucionar as

questões. O primeiro ponto que vou levar é sobre a obrigatoriedade da conexão e a
possibilidade de cobrança do usuário factíveis de esgoto. Então, assim, o usuário muito

se discute no setor a questão da adesão a rede pública de esgotamento sanitário e, isso

esta' muito ligado a questão de universalização para o prestador investir e colocar rede
fazer o tratamento da questão da adesão do usuario, então esta seção do capítulo 5 da

resolução 40, a gente, a ARSAE está tentando criar um mecanismo para que o usuario
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tenha um maior incentivo a adesão a rede. Então, a motivação basicamente é a questão

do tratamento de esgoto, a universalização do serviço que estão ligados a beneficios
coletivos que nem sempre o usuário percebe de cara. A gente brinca que o usuário não

quer saber o que acontece com o esgoto. Se bobear não quer pagar pelo serviço. Então.

a grande motivação da redação dessa seção é exatamente pensando no beneficio
coletivo relacionado ao tratamento do esgoto e, ai a questão relacionada tambem a

necessidade de conexão do usuário a rede pública de esgoto como que a regulação pode
tentar tratar essa questão da adesão e, aí inspirado num exemplo que a gente tem la no

Espirito Santo que eles promoveram mudanças nas normativas regulatórias para poder
exatamente permitir a cobrança do usuário que não necessariamente está conectado na

rede, mas tem ela disponível, a gente colocou essa redação da seção 5, ela prevê mais
ou menos assim: um procedimento, no caso assim o usuário não está conectado à rede,

mas tem uma rede disponivel Ia ligada a uma ETE. Então, o prestador informa a
necessidade de conexão ao usuário e o usuário tem 90 dias para fazer a solicitação. Se
ele permanecer não conectado, o prestador executa a conexão e, ai a gente está

permitindo a conexão do prestador se houver no condomínio, no imóvel o coletor predial
de esgoto, então ele executa a conexão e, ele faz a comunicação ao usuário antes de

fazer a cobrança, ou iniciar a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário. Então,

esses prazos de comunicação antes da cobrança que estão previstos inclusive em outra

seção da normativa, ela também prevê na situação em que o cara, é o prestador vai la e
executa a conexão. E, se ele não tiver o coletor predial o prestador vai cobrar a tarifa fixa,

então a tarifa fixa de tratamento de esgoto tem um dispositivo, se não me engano na

11.445 que fala da cobrança pela prestação de serviço e, à disposição da infraestrutura e

o que a tarifa fixa cobra, então tem esse respaldo legal para fazer essa cobrança e, ai

para fazer a cobrança de tarifas fixas tem três condicionantes: a primeira dela e a
existência da rede interligada a uma ETE, então a rede que esta passando na rua do
cara, do usuário ele tem que estar conectado a uma ETE, a existência de uma ligação

ativa de água ou de água de fonte própria e, por fim a existência de inviabilidade tecnica,
então se o imóvel está abaixo do nivel da rua tem uma inviabilidade técnica que tem que

ser solucionada antes dele poder fazer a cobrança da tarifa fixa. Então, são essas três
condicionantes que tem que ser atendidas para que possa fazer a cobrança da tarifa fixa.
Então, basicamente é isso que a gente falou sobre a questão da obrigatoriedade e da
possibilidade de cobrança de tarifa fixa. Falar um pouquinho do capítulo seis, ele trata do
faturamento e cobrança dos serviços. A apresentação pode ficar parecendo um pouco
chata, mais eu vou só passar com mais detalhes os destaques de mudança da Minuta de

Resolução de Condições Gerais em relação a Resolução 40. A primeira seção fala dos

procedimentos, para apuração do volume utilizado de água, definição de calendário de
faturamento, período mínimo e máximo para fazer a cobrança entre uma leitura e outra e,

formas alternativas de determinação do volume de agua e a questão da média de 12

meses e, para dar sequência a questão do volume presumido e, aí uma novidade não em
termos de normativa da ARSAE, mas para condições gerais porque antes as regras para
determinação do uso presumido, do volume presumido de agua que é uma das formas
alternativas de você medir o volume faturado de água, ele antes estava em uma
resolução 53 de 2014, a gente simplesmente incorporou essa resolução dentro da
Resolução de condições gerais. Então, a gente modificou basicamente três coisas: a

primeira delas é a aplicação do uso presumido de três para seis ciclos de faturamento. Já

tiveram alguns questionamentos, eu lembro da COPASA questionar a ARSAE sobre isso,
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a CESAMA talvez não me lembro exatamente sobre essa questão da aplicação do uso
presumido, três meses era muito pouco, tem situações que o usuário não permite a
instalação do hidrômetro em fonte propria, por exemplo, para poder fazer a medição do

volume faturado de esgoto. Então, teve esse pleito para ampliação de prazo do uso,
volume presumido porque agora a gente está falando de volume presumido. E, desculpa,
até escrevi ali errado e, após os seis ciclos de faturamento a gente pegou uma regra que

a gente está aplicando, sugerindo nessa minuta uma regra que foi utilizada na AGR, acho
que e de Goiás que é regra de faturamento diferenciado dependendo da razão da
manutenção do uso presumido da seguinte forma: se o usuário impede a instalação do
hidrômetro na fonte própria e o prestador permanece utilizando o volume presumido, o

prestador vai poder cobrar 150% do volume presumido calculado de acordo com a regra,
então isso se o usuário impedir, se for uma omissão do prestador e, aí ele não procurou

instalar o hidrômetro e por aí vai, Aí, a cobrança do volume presumido vai estar em 50%

de acordo com a regra jã estabelecida pela ARSAE. Então, são algumas regras de
faturamento diferenciado dependendo da razão do porquê que se manteve o volume
presumido. Outro ponto importante, da seção III fala sobre Determinação de volume
atípico", é situação que o cara está tendo uma media de consumo X, ou 100, 10m3 por
mês e, de repente o volume passa para 20 e 30. Essa é a caracterização do volume

atípico de agua e aí nessa seção a gente fala de alguns procedimentos para identificação
e comunicação ao usuário sobre a ocorrência desse volume atípico e, também os
procedimentos para que quando tem o volume atípico por conta de vazamento oculto o
usuário tem direito a uma redução de fatura, ou uma redução do volume faturado que vai
ser cobrado la na fatura dele. Essa seção também descreve os procedimentos para

comprovação da ocorrência do vazamento oculto, que o usuário tem que comprovar que

corrigiu para poder ter o direito a redução da fatura. Então, a seção descreve
basicamente como o usuário vai fazer, pode contestar uma análise do prestador e tal.
Então essa seção trata disso. A seção IV fala das tarifas, regras gerais para elaboração
de reajustes e revisões relacionados a publicação de tabela tarifária, e por ai vai, mais o
que vale destacar nessa seção e aplicação, quando for da aplicação de novas tarifas a

gente vai passar usar a questão do "Pro rata . Então, a aplicação de novas tarifas vai
respeitar a questão do Pro rata" em termos de volume e, a incidência sobre o volume

utilizado após a vigência da nova tabela tarifária. Para alguns prestadores, senão me
engano, para CESAMA & gente está utilizando para fins de cálculo tarifário o volume

anterior da vigência da tabela, isso por manutenção de regra mesmo que antes a gente já
corria na CESAMA e a gente só manteve. Então, pela nova resolução de condições gerais
a gente está modiâcando um pouquinho essa regra para CESAMA. Mais, esse e um
ponto importante a ser colocado e, também tem uma serie de dispositivos que tratam
sobre a comunicação em relação a cobrança do inicio da prestação de algum sen/iço ou
da retomada desse serviço prestado tanto para usuário quanto para titular, quanto para o
Ministério Público. Então, por exemplo, no caso da COPASA, ela começa a fazer outro
serviço de tratamento de esgoto em algum determinado município e, ai nessa seção tem
vários dispositivos de como essa comunicação deve ser feita, até retomada de serviço e
tal. Então, é o que fala essa seção. descreve. Na seção V fala do faturamento e outros
serviços prestados. Então, fala um pouco sobre as regras para a definição do volume
faturado, do faturamento do sen/iço efetivamente prestado, como medir os volumes.
Então, tem o volume de agua que vai sair do hidrômetro e boa parte das vezes e, como e
feita a medição do volume faturado de esgoto que por vez e a grande fonte de
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questionamentos que a gente tem la' na ARSAE. "Vira e mexe", aparece alguém
perguntando e, é uma coisa complicada de entender, mais o volume faturado de esgoto
vem do volume faturado de água, por mais que a ARSAE entenda que nem toda água
que sai do hidrômetro vira um esgoto que vai para a rede pública, Então, é uma regra

isonômica, é a mesma para todos usuarios, apesar de que tenha alternativas para
definição do volume faturado de esgoto, mais é uma regra isonômica para todos sabendo
que o coeficiente de retorno da agua para a rede pública de esgoto varia de usuário para
usuário. Então, a gente usa uma regra isonômica no caso 100%, 100% volume de agua é
a referência para fazer o faturamento do volume de esgoto. Então, assim essa seção
descreve a forma como os prestadores devem proceder para poder fazer o faturamento.
Em relação, a seção seis que fala sobre a fatura, ela fala sobre normas para frequência e

emissão, forma de disponibilização seja impressa ou eletrônica e prazos para

apresentação ao usuário e, alem disso, ela fala também do conteúdo minimo obrigatório
que esta presente na fatura para os usuários em termos de comunicação, alteração de

regras, alteração de tarifas, tudo isso deve estar descrito la. A seção sete, fala sobre
diferenças apuradas e cobrança de valor indevido. Ela fala um pouco sobre os
procedimentos que o usuário tem que ter para poder questionar as faturas, fala também
sobre regras de acerto de valores quando houver cobrança em duplicidade, então, o cara
pagou duas faturas e algum tipo de erro com relação a isso. A seção descreve como se

faz a devolução dos'valores e, se a cobrança for a maior ou menor em favor do prestador.
Ela fala também sobre quando e necessário um tipo de devolução ao usuário, aí é um
destaque que eu dou, quando há um parcelamento dessa devolução ao usuário, a

aplicação de descontos vai se dar de forma integral até chegar no valor total do saldo a

devolver. Isso não está previsto na Resolução 40 e, dos processos que a ARSAE tem de

devolução de valores que a gente tem la na ARSAE essa era uma regra que normalmente

a gente determinava para o prestador para fazer a devolução dos valores. A gente meio
que esta incorporando esse procedimento na Resolução de Condições Gerais. Trata
também da questão da comunicação ao usuário dos valores a devolver e a ser devolvido
ao prestador, então, por vez o usuário que tem que devolver algum valor para o prestador
ou o prestador por algum erro cobrou a menos, a menor e ai o usuário vai ter que

devolver e, procedimento para contestação dos valores informados para devolução ou

para cobrança, então, essa seção fala todo, descreve esses procedimentos. A seção oito,
fala sobre a cobrança dos serviços não tarifados, basicamente fala sobre a necessidade

de homologação pela ARSAE serviço não tarifado uma prática bem comum que a gente
tem com os prestadores. Não teve muita mudança em relação a isso. Tem algumas
novidades relacionadas às condições para parcelamento, pagamento pelos serviços e,
condições especiais de parcelamento para categoria social. Fala também sobre a
manutenção dos registros dos serviços por 120 dias, 120 dias? Agora posso ter escrito
errado, mais a manutenção dos registros de informações, e meses, desculpa, acabei
errando que tem muito a ver com que a propria Livia falou. Livia Gamboge/ARSAE MG:
Daqui 10 anos, isso a prescrição agora é 10 anos". Raphael Brandão/ARSAE-MG:
Exatamente, por isso que achei esquisito. É, por 120 meses que a manutenção dos

registros, solicitação dos serviços, cobrança, todas as informações relacionadas aos
serviços não tarifados e, um destaque que eu dou e que tem alguns sen/iços que não tem
como previamente determinar qual que é o prazo de execução e, ai a condições gerais
prevê que o prazo para execução desse serviço que não previamente tem estabelecndo
prazo vai sair de um acordo entre solicitante e o prestador. Falar um pouquinho agora
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sobre medição individualizada. Algumas demandas surgiram, da CESAMA eu sei que
surgiu, na própria COPASA da reclamação de usuários a respeito dessa questão de
individualização da medição, principalmente de ligações de multieconomias que antes tem

um hidrômetro lá e, ai a forma de rateio dentro do condominio é feita sem perceber o que
cada unidade usuária, cada apartamento consome, então, a legislação do saneamento

tem caminhado no sentido de incentivar a questão da medição individualizada e, ai a
gente resolveu nessa nova minuta dar uma atenção maior. Já tinha coisas pré

estabelecidas na Resolução 40 mais a gente sintetizou as normativas sobre medição
individualizada nesse capítulo e, ai a grande questão é quando você individualiza o
consumo uma ligação multieconomia você tenta promover o uso consciente da água

desde que o usuario vai estar percebendo aquilo que de fato está consumindo mês a mês
quando se rateia a fatura uma ligação multieconomia o usuário não acaba percebendo
isso de forma mais precisa. Então, esse capítulo determina o quê? A ARSAE vai
homologar os requisitos técnicos para instalação da infraestrutura necessária para poder
fazer medição individualizada, então, a COPASA, CESAMA, SAEE de Itabira, Passos e
COPANOR vão estabelecer os requisitos técnicos que o usuário vai ter que atender para
poder receber essa medição individualizada, para poder ter suas faturas individualizadas
por unidade usuária e, em termos de quem arca com os custos o usuario vai ficar

responsavel pela adequação dos custos das instalações prediais e o prestador pela
aquisição e instalação dos hidrômetros. Então, vai ser a separação em termos de

responsabilidade quem paga o quê na individualização da medição e, aí a unidade

usuária que e o apartamento vai passar a ser o usuário porque ele vai receber uma fatura
e vai ser responsável por pagar por ela. Então, além disso esse capitulo fala de como vai
se dar a ação dos hidrômetros individuais e do hidrômetro geral do condomínio e quais

são as regras quando se percebe uma diferença que está no hidrômetro geral e dos
hidrômetros individuais e, a possibilidade de suspensão individual dos serviços de agua.
Então, o apartamento vai ser possível de acordo com essa normativa da ARSAE a
suspensão dos serviços por inadimplência, por exemplo, é no apartamento. Então, e o
que eu falei a unidade usuária passará a ser usuário independente com a questão da
medição individualizada. O ultimo capitulo que eu vou falar, vou tentar ser um pouco mais

rápido é sobre as exceções da prestação dos serviços. Em quais momentos, quais são as
condições que o prestador vai poder suspender o serviço de agua do usuário, quais as

situações que isso vai acontecer. Então, ela prevê de uma forma geral regras e
procedimentos para a suspensão, no capitulo também fala da religação e também das

situações especiais para a _prestação dos serviços. No caso específico dessa

apresentação, não vou falar sobre a religação e nem sobre as situações especiais elas
não tem novidade em relação ao que já determinado na Resolução 40. Exemplos de
situações especiais, por exemplo, situação de crise hídrica e, tal e permite ao prestador
aplicar mecanismos tarifários e não tarifários para tentar solucionar a questão da crise
hídrica. Então, para a seção I que fala sobre a suspensão dos serviços, ela descreve as
condições para a suspensão dos serviços, quais são os momentos que o prestador está
habilitado para suspender o serviço e ai a reorganização da Resolução das Condições

Gerais incluiu a situação de inadimplemento nessa situação da suspensão da prestação
do serviço. Então, antes na 40 estava meio disperso a forma, a discrição dessa situação

quando o cara está inadimplente e quando pode suspender. Então, estava organizado de

uma forma diferente, aqui a gente propôs uma síntese num capítulo so, em uma seção só,

e a questão da vedação da suspensão da prestação dos serviços de esgotamento
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sanitario. Que na Condições Gerais vigente tinha a previsão de suspender o serviço de

esgotamento sanitário e aqui a gente está vedando. Então, na seção II fala do
inadimplemento. Nessa seção a gente fala das condições especiais de pagamento dos

débitos em função de inadimplência para a categoria social e, fala dos prazos para
suspensão dos serviços de agua. Então, quando o prestador vai suspender o serviço por
conta de inadimplência ele tem 30 dias, ele vai comunicar ao usuário na fatura seguinte a
que o usuario ficou inadimplente e ai ele vai ter o período entre 30 e 60 dias para poder
fazer a suspensão do serviço de água. Depois disso, caso a suspensão não ocorra nesse

prazo o prestador vai ter que' buscar outras formas de reaver o débito. Então, essa e uma
regra que a gente está colocando e, por fim acho que se nao me engano esse e o último
slide, a última fala. Em relação, a seção III, questão de suspensão indevida que na

Resolução de Condições Gerais a 40 de 2013, quando tem uma suspensão indevida por
parte do prestador ele tinha um prazo de 12 horas para poder fazer a ligação e agora a

gente está encurtando isso para 4 horas. É uma diferença que esta em relação a
resolução anterior. Acho que acabou, disposições finais, a Livia vai falar essas
disposições finais". Livia Gamboge/ARSAE-MG: Na verdade, aqui a gente encerra a
apresentação e a disposição final e para mencionar aquilo que Dr. Gustavo tinha
comentado no inicio da audiência que em agosto provavelmente a gente fará um evento
final onde vamos estar apresentando a síntese dessas novas tres resoluções então, a

nova Condições Gerais, a Resolução específica de agua e a Resolução específica de
esgoto. A partir desse evento, elas vão ser publicadas e, entrarão em vigor em 90 dias. A

princípio a gente está prevendo dessa forma, e por fim agradecer tambem a equipe

responsável, então, pela gerência de regulação a Patrícia, a Izabela que estão aqui
presentes, a Miriam tambem que faz parte da GRO, Rodrigo que sempre está ali nos
apoiando diariamente, agradecer a parceria ao Raphael que foi fundamental para que
esse trabalho fosse concluido, especialmente, a nova condições gerais e a exvassessora
Paula que não esta mais conosco na ARSAE e está trabalhando em outro setor, mas que
também teve uma grande participação e nos apoiou muito, assim como também a colega

Izabela também foi uma das grandes responsáveis por a gente está apresentando esse
novo normativo e, claro agradecer também ao Dr. Claret, Dr. Gustavo, Dr. Gibson, a

Diretoria Colegiada pelo apoio constante também aos trabalhos regulatórios que a gente
vem fazendo e na continuação da agenda regulatória também dos trabalhos que ainda
estão por vir como foram colocados a GRO e, que a gente pretende dar sequência e
concluir. Então, muito obrigada e estamos abertos as perguntas e as manifestações".
Gustavo Gastao Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado Lívia, obrigado Raphael.
Antes de passar a palavra para os senhores e as senhoras eu gostaria de fazer uma
correção e pedir desculpa eu pronunciei e falei errado o nome da Dra. Ana Luiza. É
Bracavenese, isso? Bracarense, desculpa Dra. Ana Luiza. Então, como aqui tinha

proposto, eu gostaria de convidar os prestadores para fazer as manifestações iniciais, e
depois a gente abrir o debate para os outros interessados. Alguns? Ja? Querem os
debates antes? Maurício, por favor? " 3) MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES.
Mauri io Pereira/COPASA MG: "Boa tarde a todos, boa tarde aos diretores da ARSAE e
os prestadores de serviços. Eu sou Mauricio Pereira, sou atual superintendente comercial
e regulação da empresa. Quero iniciar aqui cumprimentando os técnicos que prepararam
a proposta de Resolução e a gente observa nela muitos pontos de evolução de

oportunidades, principalmente, na busca da universalização dos sen/iços. Primeira
reclamação e do pouco prazo que nós tivemos para nos preparar para essa audiência
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porque o documento foi disponibilizado essa semana, então, infelizmente nos não temos
nem contribuições ainda das unidades operacionais da COPASA porque não teve tempo,
mas nós faremos isso por escrito a exemplo das outras como o evento permite a gente
apresentar. Eu queria dar um destaque aqui, é as vezes eu identifiquei algumas ações
aqui na proposta de resolução de algum preciosismo que está agregando muito pouco e
vai agregar muito pouco mais ao processo. Gostaria de começar pelo artigo 23. Antes, de
eu falar do artigo 23, a COPASA a exemplo da Resolução de Esgoto vai propor também o
modelo que a gente tem usado para identi car o ramal de água, o ramal de esgoto, as
identificações do que que é responsabilidades COPASA. Nós vamos também sugerir o
que nós já temos utilizado e tem sido buscado os exemplos e, modelos utilizados em
outras companhias de saneamento. Mas, voltando ao artigo 23, por exemplo eu acho que
é uma situação que vai gerar uma demanda enorme para os prestadores de serviços e
agregar murto pouco para o usuário que é a questão de prestador de serviço quando
solicitado deve informar ao interessado a capacidade de suprimento da rede pública de
agua e capacidade de esgotamento da rede pública de esgotamento sanitário. O nosso
usuário que é mais de 90% que é o individual ele tem necessidade dessa informação? Se
ele tem essa necessidade o prestador vai ter que se organizar para dar informação de
qualidade. Agora, quando eu estiver tratando de um empreendimento que pode vir a
impactar a operação da minha rede, logicamente eu tenho que star preparado e prestar
informação para não ter um colapso futuro e, por outro lado nesse artigo a possibilidade
da garantia de abastecimento e do esgotamento e do prestador de serviços. Então, e uma
informação que pode complicar a vida do prestador e pode agregar muito pouco ao
usuário. Seguindo em frente, no artigo 28 eu queria colocar aqui que nós precisamos de
estudar um pouco melhor quando fala da exceção da condição de conexão quando a
gente faz referência ao esgotamento sanitário estético que faz aqui de acordo com
normas operacionais e legislação específicas, talvez por ignorância minha eu não
conheço essas normas e legislação que regula o esgotamento sanitário e, infelizmente no
Brasil grande parte é fossa negra, então, como vou ver essas condições de
funcionamento. Então, coloco aqui para uma reflexão para a gente pensar, Aqui, também
já no artigo 30 no § 1° que fala da vistoria destina-se a verificar, eu acho muito bom, pelo
que eu entendo esta muito próximo da 40 e nós precisávamos de construir alguma coisa
para preservação da vistoria. Alguma coisa que desse o registro do prestador poder exigir
do usuário a preservação das condições da vistoria, o que que nós vemos hoje? Próximo
a minha casa tem um restaurante e outro dia eu estava sentado no restaurante e vi,

engraçado, parece um hidrômetro e esta lá no meio do restaurante e, quantos lugares que
a gente vê ai que se constrói e não tem acesso esta com entulho em cima, então temos
que criar alguma coisa que além de na vistoria para poder estar conectado ao sistema
precisa de uma preservação e colocar algumas obrigações ao nosso usua'rio sobre essa
questão também. Indo em frente aqui. no artigo 30 eu ja falei, 29 e 30 eu já falei, no artigo
40, me perdoe, mas, eu não guardei tudo de cabeça e tenho que ir folheando a proposta.
Nos casos em que o hidrômetro foi instalado em uma area interna da edificação ficará
responsável pela sua guarda e conservação. Aqui no § 1 fala que o usuário deve permitir
o acesso ao prestador de serviço ao hidrômetro e ao conjunto de ligação não podendo
criar obstaculos ou alegar impedimento e, quando ocorrer? Nós temos vários casos que a

gente talvez criar alguma coisa anterior a supressão da ligação ou a nossa saida tem sido
tentar. Tentar não consegue fazer a supressão. Mala direta, tem de ir horário diferente,
mais somente aqueles casos que a gente tem de verificar alguma situação de possível
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regularidade ou uma suspeita, a gente tem tido dificuldade. Então, criar alguma coisa,
algum mecanismo que permita ir em frente mesmo nessas situações. No 41, que faz

referência somente empregados o preposto poderá instalar o substituto, manipular o

hidrômetro, concordamos plenamente. Agora, o prestador de serviços deve informar ao
usuario previamente sobre qualquer intervenção a ser realizada no hidrômetro. No caso,
retirada do hidrômetro o prestador de serviço deve informar a data fixada com
antecedência no mínimo 3 dias. O ato simplesmente de encaminhar uma mala direta

todos nós sabemos da pouca efetividade de uma mala direta de comunicar realmente.
Nós colocarmos isto na nossa fatura, primeiro que os espaços já estão superconcorridos

e, a minha fatura vai é uma vez no més. Então pensar em alguma forma de como farei
isso previamente. Ah, vou fazer isso por AR. Está bom, custa R$15,00 ou um pouquinho

mais. Opa! O cliente está disposto a absorver isso em tarifa? Então, pensarmos outra

forma como que seria o ato de trocar o hidrômetro deixa um comunicado que a pessoa

que vai trocar ja faz dessa forma e, parece que já funciona hoje assim e, pelo menos do
meu conhecimento não temos reclamações. Já no 42 também cópia disponibilizada ao
usuário o caso que eu estou citando. Troquei, deixo lá uma cópia informando o usuário
porque que foi trocado as características do medidor. Aqui, apenas acho que houve um
engano aqui no 43 quando fala que o prazo para verificação do hidrômetro deve ser de

até 5 dias. Cinco dias em muitas situações nossa que o hidrômetro não chega no

laboratório, viu gente, porque sai lá do Norte, do Norte tem que chegar na
Superintendência e não pode transportar de qualquer forma se não perde as

caracteristicas tem que ter um certo cuidado, então e para repensar esse prazo que tem

muitas situações que o laboratório e centralizado e aqui em Belo Horizonte não tem
regionalizado essa questão do prazo ai e que não vai ser cumprido com esse prazo de

apenas 5 dias. No caso do 45 que fala da seção ll, ligação dennitiva, a que faz referência
de quando a pessoa possui uma fonte própria de abastecimento. O que esta escrito aqui
e correto, a pergunta que eu faço e como controlar, Quando afirma aqui que a água
fornecida pelo prestador não pode misturar com a fonte alternativa. Ok. Como que eu

controlo? Então, e isso so para dariuma segurança ao prestador, tudo bem, mas você tem

que cumprir isso aqui, você tem que verificar. É impossível, impossível, tem coisas mais
urgentes ai que nós estamos com dificuldades de resolver, então isso aqui pode ser
pensado. Dando um pulo mais a frente para a felicidade de vocês já indo Ia par ao 74
para não ficar me estendendo mais". Livia Gamboge/ARSAE-MG: A gente quer que você
participe bastante, Maurício! " Mauricio Pereira/COPASA MG: "E, mais infelizmente a
ARSAE não nos deu tempo de estudar a resolução . Lívia Gamboge/ARSAE-MG: Você
tem ate' o dia 10 de maio para poder estar encaminhando as contribuições . Mau' 0

Pereira/COPASA MG: Pode tem certeza que nós vamos contribuir" . |

     

 

ia
Gamboqe/ARSAE-MG: Então . Mauricio Pereira/COPASA MG: Pode ter certeza. No

artigo 74 que fala de uma decisão que eu fiquei por entender. Nos casos, eu estou
falando de volume atípico, cujo volume ultrapassar o dobro do volume médio do usuário, o

prestador de serviços deve providenciar imediatamente a verificação do hidrômetro na
forma disposta no artigo 43 dessa resolução, eu vou deixar no ar! Por quê? Não deve

esgotar todas as possibilidades um vazamento interno, para depois trocar o hidrômetro.
Não sei se todo mundo conhece eu tive a oportunidade de trabalhar na área de
hidrometria, Podem ter certeza que o dobro do consumo não e causa do hidrômetro, pode
ter o vazamento ou qualquer coisa. Então, isso aqui e para refletir. Isso aqui, não pode ter
essa decisão. A substituição do hidrômetro e um custo alto pelo hidrômetro, pela mão de
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obra, Então, a gente pode pensar que a ação aqui dobrou, troca, não é verdade. Não e.
Não temos evidência que o hidrômetro sempre dobra o consumo, o hidrômetro e o réu,
Bom, deixa eu ir em frente aqu1, eu vou pular o 79, o 80. O 80 e' o seguinte nos

concordamos com a proposta, mais aqui a comunicação deve ser curta, linguagem

acessiva, constando no mínimo, o minimo aqui deixou de ser curto, ne' gente. isso aqui e

muito longo, Então, aqui eu acho que nos estamos falando que o prestador de serviços
deve comunicar previamente ao usuário a respeito de alteração de cobrança de tarifa
devido ao início e retomada da prestação. Concordamos, temos que fazer via fatura, mas
da forma que está colocado aqui, inclusive ter que citar informação de base legal da

, presença do prestador de serviços no município e, para prestação de serviços. exigência
de plano municipal de saneamento básico e, lei municipal e autorizativa e seus
respectivos números e dados. Não tem jeito. Então, nós temos que repensar e colocar
uma comunicação objetiva e informar e, caso necessite de outras informações colocar os
funcionários da empresa para prestar informação que for necessária. Passando aqui, para
o 82 eu sinceramente não entendi. Como eu não tive oportunidade de discutir com o
pessoal eu vou so estou marcando aqui o que eu não entendi aqui e, estou deixando

registrado que nos vamos trabalhar nele para vermos o que que e a proposta. Eu não
entendi. Bom, passando lá para o 91, no 91, nos achamos extremamente injusta a
decisão. Em caso de pagamento em duplicidade da fatura o valor a ser devolvido em até
30 dias ocorridos a contar a da data de solicitação do usuário com correção da taxa Selic,
quem provocou o erro não foi o prestador de serviço, o ato dele ter que devolver ja gera
uma burocracia enorme no nosso processo. Então, gente e devolução simples, se for a

culpa e do prestador por 'deslize ou coisa parecida que devolva corrigido mas se é do
usuario, infelizmente, não podemos colocar correção que defina que tem 100 ou 30 dias
de correção pela taxa Selic, a mão de obra de devolução é enorme, então. Pois, e so para
começar a inviabilizar. Born, aqui no 92 e apenas, isso aqui provavelmente, está na 40,

deve estar no Decreto 44.884 é quando tem que devolver algum valor criou-se as
condições de devolução aqui pelo envio de cheque nominal não existe COPASA e
provavelmente outros prestadores de serviços não trabalham com cheque por questão de

segurança e, banco também já tem muita restrição É so isso o comentário e, aqui no 93

de novo vem outra correspondência por escrito na fatura. ou correspondência específica
isso vai crescer o custo e no meu entendimento pode em várias situações não estar
contribuindo. Eu vou pular para o 95 e, aqui eu queria colocar aqui uma reflexão e

gostaria muito de discutir com os técnicos da ARSAE e com outros prestadores de
serviços, nos temos tido muita dificuldade com medição individualizada, muita dificuldade.

Vou citar o primeiro caso: conjuntos, condomínios habitacionais verticalizados, ou seja,

condomínio com vários prédios. Qual que é o padrão hoje? Você coloca um medidor

Master e mais medições individualizadas. Se, ele tem mais de 5 andares ele tem que ter

leitura remota, tem menos de 5 vai aquele mundo de cavaletes Ia. Infelizmente, nos
conjuntos habitacionais nos não estamos conseguindo manter a cadeia comercial, nem de
leitura, nem quando corta eu não estou conseguindo preservar os cortes, Então, precisa
ser repensado, nós já pensamos em alguma coisa trazer isso de uma forma que o

prestador de serviços não precise adentrar os conjuntos habitacionais para fazer a cadeia

comercial funcionar, precisamos de pensar nisso porque temos vários casos na região
metropolitana e, infelizmente, algumas cidades do interior que não consegue praticar a

cadeia comercial de cobrança e cortes, temos o exemplo aqui em Ribeirão das Neves de
um conjunto de 600 apartamentos e que hoje não se pratica a cadeia comercial da
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empresa nem de cobrança, nem de inadimplência e nem de corte. Então, temos que
pensar alguma coisa para frear isso ai e, então, eu gostaria muito de discutir isso. Aqui,
outra situação é quando fala que o hidrômetro sempre será do prestador de serviços nós

precisamos de abrir essa questão porque quando for remotamente não pode ser do
prestador de serviços. Por que que o prestador instalaria um medidor que custaria
R$800,00 a R$500,00, eu estou falando que quem tem essa medição normalmente de
melhor poder aquisitivo, enquanto que o hidrômetro normal de ligação custa R$50,00 e
R$60,00. Então, nós precisamos repensar se é o remoto, se o remoto tem que ser custo

do usuario e, hoje por recomendação nossa e autorização da diretoria da COPASA esse

procedimento esta' suspenso para nos darmos uma estudada melhor que temos um
exemplo de um prédio de 80 apartamentos, classe média alta ou alta que entrou no

processo nós temos que fornecer os 80 hidrômetros a R$500,00, eu estou falando ai de

R$4.000,00, isso mesmo? R$40.000,00, então fugiu o objetivo da coisa e eu nem vou

citar receber esse medidor nesse periodo. Então, por último, o ultimo já foi que e esse 96

que e da medição remota, então finalizando aqui, eu acho que e muito grande tem que

evoluir muito na prestação e serviços, não só das exigências do prestador de serviços,

mas nós precisamos trazer um pouco o usuario, as responsabilidades dos usuários,
alinhado ao objetivo da norma aqui logicamente como a Livia falou teremos a de sanção,

- de responsabilidades, mas aqui precisamos de trazer alguma coisa de responsabilidade

do usuário para nos preservarmos a nossa condição de prestador de serviços e ter
justiça. Problema serissimo, serissimo que a gente vive na empresa hoje é fraudes,

violações e roubo e aqueles que você não consegue atuar, então, alguém está pagando
por isso, então, precisamos de, vamos fazer resolução, eu não sei. Mas, precisamos de ,
colocar em discussão, precisamos. Ok. Obrigado". Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MG. Obrigado, Mauricio. A intenção é essa mesma. Provocações e as
contribuições vem exatamente dai. Queria passar para algum outro prestador.
Marquinhos, por favor". Marcos Batista/SAAE de Itabir : Boa tarde . %

Gamboge/ARSAE MG: "Só um minutinho antes. Só destacando Mauricio que todas essas
suas contribuições a gente está registrando e que a gente vai estar respondendo relatório

e que alem disso, você vai ter até o dia 10 de maio para estar enviando as demais
contribuições que a COPASA queira manifestar, a gente disponibilizou ali o endereço

eletrônico: consulta ublica015 arsaem . oov.br, para que todos os prestadores e todos
usuarios, cidadaos manifestem as suas sugestões, então, a gente está aguardando até o
dia 10 de maio qualquer tipo de manifestação e, aí a equipe técnica juntamente a diretoria
colegiada vai avaliar o acatamento, o não acatamento justificado obviamente e o
acatamento parcial daquela manifestação". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Boa tarde

gente, meu nome é Marcos sou do SAAE de Itabira e aproveitando que o Maurício, pegar
o gancho com ele, nas palavras de elogiar a equipe vimos que a resolução vem a

contribuir e também dentro das colocações que ele colocou também nós fizemos nosso

para dever de casa muito rápido porque a disponibilização e o tempo foi pouco, mas
vimos que esta em consonância com aquilo que a gente obsen/ou da resolução no nosso
caso, maior ainda é nos estamos com medo do caso de não conseguirmos atender os

prazos que foram colocados, é quando se colocam Ia prazos para atendimento,
principalmente, na nossa área rural, que é uma área maior, então, a gente vai estar
sugerindo a dilação desses prazos para que a gente realmente consiga atender aquilo
que esta nos propondo. Também foi colocado que a partir dessa resolução o hidrômetro
passa a ser responsabilidadedo prestador de serviços, recentemente nos abrimos para o
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comerem da cidade a disponibilidade de comprar os medidores e nos estamos adotando o

hidrômetro diferente e, esse comércio esta um estoque muito grande de hidrômetros o

qual nos solicitamos a ele para comprar para nós para nossas novas ligações. Então, a

partir do hidrômetro e por nossa conta nos enterramos e comércio com esses hidrômetros
a disposição lá ou então, teremos que adquirir deles um valor mais alto que inviabiliza.

Uma outra coisa também que a gente concorda lá no consumo atípico batemos muito em
Cima disso, o dobro do consumo vou falar da experiência da minha casa, meu consumo e
mUito variavel tem mês que eu vou consumir x de e já consumi o dobro de água sem

necessariamente ter um vazamento na minha casa. Sem necessariamente ser o
hidrômetro réu e a gente vê muito isso. Então, a gente tem que repensar nesse dobro

aqui, A recomposição também é um assunto que nos chamou muita atenção até porque

nos temos muito problema com recomposição e, a recomposição usou-se () termo similar

e, ai a gente tem que estudar mais isso. Maurício colocou também e, quando e o nosso

cliente que chega lá e faz uma intervenção no momento que eu fui lá fiz a vistoria fiz a
ligação, z a ligação para ele, ele tinha lá um piso de calçada, um cimento rústico, aí eu
volto lá ele esta com um marmore lá. Ai eu chego e tenho que corrigi o vazamento eu vou
ter que repor 0 marmore par ao cara? Ai gente tem que verificar isso aqui. Você até falou

na uniformização do termo de usuário para a gente criar, Lá no artigo 33, aliás desculpa,
na página 33 nos temos la' o Refis que esta na resolução e que acho muito relevante para
nossos registros, só que quando chega na página 33 o artigo 79, ai, realmente, a gente
ficou em dúvida, prestador de serviços pode conceder descontos tarifários a determinado
grupos de usuários. Seria » grupo de usuarios mesmo? " Raphael Castanheira

Brandão/ARSAE-MG: E usuários, por exemplo, tipo no caso de Juiz de Fora, tem

descontos para grandes indústrias. Isso aí foi até alvo de algumas análises que a própria
CESAMA fez para ARSAE. Tem um grupo de usuários afetado por uma chuva que

danificou. A chuva,. teve uma enchente para limpar, o usuario teve que usar a agua para

limpar porque a enchente invadiu a casa do pessoal e tal. Eles propuseram um desconto

tarifário para esse grupo, o conjunto de usuarios foi até de nido pela defesa civil que eles
apresentaram um relatório e tal, e, a ARSAE propôs, acatou a homologação, homologou

esse desconto. É mais nesse sentido". Livia Gamboge/ARSAE MG: "Então, e diante de

eventos atípicos". Raphael Castanheira Brandão/ARSAE MG: Não necessariamente".

Livia Gamboge/ARSAE MG: Não, necessariamente? Raphael Castanheira

Brandão/ARSAE-MG: E desconto para grandes usuários. A grande questão e que o
desconto que for dar não vai entrar na tarifa depois. Vocês estão perdendo receita e ai e
decisão do prestador". Marcos Batista/SAAE de Itabira: "Eu fico com muito medo. "
Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: É decisão da ARSAE, e a possiblidade".

Marcos Batista/SAAE de Itabira: Eu fico com muito medo da influência política em cima

disso". Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: Não, mas isso, ai e o prestador que

vai definir", Marcos Batista/SAAE de Itabira: "Mas, justamente, ai você pensa em nós,

Itabira pequenininho onde todo mundo tem acesso ao meu diretor-presidente". Raphael

Castanheira Brandão/ARSAE-MG: Bom, mas isso já estava na Resolução 40, não é

novidade não". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Não? Mas grupo de usuario, grupo de
usuarios? " Raphael Castanheira Brandão/ARSAE MG: "Sim, isso está do mesmo jeito na

Resolução 40 . Marcos Batista/SAAE de Itabira: Bom, vamos la", &

Gamboge/ARSAE MG): "Isso é facultado ao prestador essa definição, a ARSAE está
permitindo que o prestador adote ou não essa regra. Isso não e' uma imposição. E
facultado, o prestador pode entender que não cabe". Raphael Castanheira
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Brandao/ARSAEMG: Obviamente, a ARSAE vai fazer uma análise, não é uma coisa e ai
da o desconto" _ Livia Gamboge/ARSAEMG: Estabelecida" . Raphael Castanheira
Brandao/ARSAE-MG: Amigo do prefeito. Não é bem por aí. É tipo tem um critério, por
exemplo, critério de Juiz de Fora que tem um relatório da Defesa Civil e justificou o
porquê da condição do desconto e a condição do desconto não entra na tarifa seria
prejuízo, perda de receita do prestador". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Ok, e aqui para

finalizar também que a gente vai contribuir mais por escrito um termo que ficou meio
obscuro para a gente lá nas categorias quando se fala da preponderância da de

caracterizar e denominar o consumo do cliente. Isso ai ficou bem assim no ar que a gente
trabalha com economias, não é isso? Se eu tiver diversas economias em determinado
hidrômetro eu vou categorizar essas economias de acordo com a utilização e, vocês
colocaram no inicio aí, nos primeiros artigos a preponderância do consumo aí eu
realmente não entendi. Só casos atípicos que não tem como definir essa categoria porque
o restante a gente vai ter que categorizar de acordo com o uso dela". Raphael

Castanheira Brandão/ARSAEAMG: É talvez uma economia que você não consegue

separar totalmente, sei la', o cara tem uma moradia, mas tem um comércio e você não
consegue separar as duas utilizações, tipo no mesmo espaço ele faz as duas coisas. Ai,

talvez,." Livia Gamboge/ARSAE MG: Numa casa, num restaurants, Uma casa que é
para fins residenciais e ao mesmo tempo o morador utiliza daquele espaço para um

restaurante . Raphael Castanheira Brandão/ARSAEMG: Está, tudo bem". Marcos

Batista/SAAE de Itabira: Ele tem uma economia residencial e tem uma economia
comercial". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: No mesmo hidrômetro"?
Marcos Batista/SAAE de Itabira: No mesmo hidrômetro". Marcos Batista/SAAE de Itabira:

É, hoje a gente tem feito isso, são duas economias". Raphael Castanheira
Brandão/ARSAE-MG: "Entendi". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Que ele está lá usando
o imóvel com duas finalidades diferentes, instalações, a gente utiliza o critério de
instalações individualizadas. Você tem de instalação para residência, você tem instalação
para o comércio . Lívia Gamboge/ARSAE-MG: No mesmo imóvel? No mesmo imovel

você coloca'. Marcos Batista/SAAE deItabira: 'No mesmo imóvel, ai eu tenho duas

economias". Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: "Entendi Então, tudo bem. É só
quando isso não seja possível ser feito e separar de forma bem categórica". Marcos
Batista/SAAE de Itabira: "A gente está colocando isso porque a principio para nós como
prestador de serviços seria melhor. Porque ai você ia pegar a preponderância do

consumo e levar ele par um patamar mais alto". Raphael Castanheira Brandao/ARSAE-
MG: Entendi . Leonardo Lopes/SAAE de Itabira: Boa tarde, Gustavo e vou cumprimentar
a ARSAE como todo. Boa tarde aos demais prestadores. Boa tarde ao público como um
todo. Meu nome é Leonardo e estou como Diretor«presidente do SAAE de Itabira. Deixei o
Marcos a falar a principio porque está como Diretor Administrativo com posição de
carreira de mais de 30 anos da entidade, então, conhece bem o que é () SAAE de Itabira.
Nesse sentido, naquilo que ele não falou conforme também a COPASA ali falou tão bem
nos vamos fazer as contribuições por escrito, mas ainda assim não foi falado sobre muito
sobre prolongamento de rede esse foi um item que dentre dos outros todos já discutido
me chamou grande a atenção. Como o Marcos falou a nossa cidade hoje o nosso
município que tem uma ocupação territorial maior que a capital de Minas Gerais, e maior
que Belo Horizonte, o municipio de Itabira, Só de estrada de terra são 3.000 Km, então
nos temos muito com a comunidade rural a ser atendida e, graças a Deus nos
começamos a trabalhar o saneamento rural. Então, nesse sentido, a partir do momento
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me ma
que iniciamos agora pouco tempo a trabalhar com saneamento rural a oportunidade e
necessidade de fazer a extensão de rede a 1 Km, 2 Km para atender uma casa. Então,

torna se.... o objetivo da prestação do serviço e a universalização do serviço evidente e,

tornaase uma conta um pouco cara. Então, a gente, deveria quando se falar em
prolongamento lá se fala a partir de 40 rn para área rural e a partir de 25 m para área

urbana, o prestador vai ter que agora assumir com os 50% do custeio. Até que ponto isso
vai ser prático? Se isso vai ser um limitador. Qual que é o limite máximo disso? Nós

teremos que atender qualquer reivindicação e em qualquer momento? Muitas vezes vai
ter Sim um consumidor, um usuário na zona rural que tenha condições sim de arcar com
esses 50% de uma instalação assim até meio longa. Será que no caso de Itabira,

autarquia vai ter condições de fazer essas extensões no tempo até aqui determinado
agora pela resolução para os prolongamentos, se não me engano são 20 dias úteis para

fazer esses prolongamentos, torna-se ações que podem estar limitando a própria
universalização que a gente vai ter por escrito, mas não teremos condições mínimas de

fazer até mesmo de prever para a revisão tarifária. Eu entendo sim, quando a partir de

que você consegue fazer um estudo prévio e inserir esse custeio na revisão tarifária, está

lá, Mas, pode ser um agravante para a limitação. Outro ponto que até aqui me chamou
maior atenção e a questão da forma da cobrança do esgoto não etão universal entre os

prestadores, a COPASA cobra de um jeito, não sei como a CESAMA cobra e o SAAE
Itabira cobra de outra forma. Nós la 60% do consumo da água que e a tarifa de esgoto, o
valor de 60% da tarifa de água em Itabira você paga pelo esgoto. Lá não se diferencia do
coletado do tratado. Lá e um valor único. Só que da forma que a Resolução está descrita
no meu entendimento ainda temos comunidades ou distritos que existe a coleta, mas
ainda não existe o tratamento. Então pelo que eu entendi a partir dai eu deixo de até fazer
a cobrança porque eu não estou levando o esgoto coletado para uma estação de

tratamento, já que ela não existe. Então, isso tambem torna-se ate um pouco no meu
entendimento um limitador abrangência de se levar o saneamento a todos porque eu vou
ter uma dificuldade ja que não vou ter uma receita vou ter uma dificuldade ou muitas
vezes ate de na revisão tarifária incorporar um investimento tão alto muitas vezes

construir uma ETE para algumas comunidades menores e, que não vai ter capacidade de

pagamento, a modicidade vai estar afrontada dependendo do aporte do investimento a
modicidade tarifária vai ser um pouco afrontada, ela não vai conseguir pagar aquele

investimento. Então, alem dos pontos que o Marcos falou, alem do que a COPASA falou
seriam estas contribuições orais e iniciais aqui do SAAE de Itabira. Obrigado". Raphael

Castanheira Brandão/ARSAE-MG: É, INAUDÍVEL (1:23:18) da cobrança do esgoto, no

caso, por exemplo, de São Paulo não tem diferenciação tambem não. Muito se discute a
cobrança e' por qual serviço, se é coleta e tratamento. Lá se cobra pelo serviço, conectou

está pagando. É o caso que acontece em Itabira, CESAMA. Só não acontece na
COPASA tipo conectou está pagando mais EDC coleta e depois tratamento. Na

interpretação que eu tenho daquilo que esta colocado mesmo na zona rural que não teria

o tratamento continuaria cobrando. Assim, e um entendimento. Podemos melhorar isso?
Obviamente, podemos, Em relação a essa questão se não pode cobrar a gente não vai

ter recurso, a revisão tarifária, por exemplo, no caso de Itabira prevê o recurso para poder
universalizar. Então, está certo que um esforço maior prevê um plano de investimento

maior vai afetar alguma medida a modicidade tarifária, mas recurso para o SAAE não vai
faltar mesmo que o SAAE chegue no usuário faça o investimento e eventualmente ele não

cobre, mas o recurso vai estar lá, Então, assim, acho que não seja tão valido esse
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argumento e ai também pensando um pouco no que aquilo a gente faz para a COPASA o
movimento da revisão tarifária exatamente reduzindo a cobrança da coleta exatamente
para a COPASA ir e fazer o tratamento porque aí ele vai ter a cobrança o valor pleno da

tarifa de esgoto. Então, assim, é só para ponderar essas coisas. O entendimento que

tenho mesmo no caso de Itabira a gente conectou e está pagando pela tarifa de esgoto .
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAEAMG: Marcos, eu só queria entender uma

coisa. A questão do hidrômetro que você falou no caso SAAE ele tem que fazer licitação
para adquirir os hidrômetros? Tem, né e ai vocês adotaram essa sistemática, o comércio
local tem o tipo de hidrômetro que vocês ja' definiram a população pode adquirir para fazer

as ligações". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Sim, hoje sim". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Com relação a recomposição do piso é um assunto de
grande importância que graças a Deus a equipe técnica da ARSAE conseguiu colocar
isso na Resolução, porque é um assunto que nos incomoda profundamente. Você falou
da questão da recomposição do passeio caso haja alteração, mas o assunto que e o foco
dessa preocupação é a recomposição das vias urbanas. Eu já trabalhei com prestação de
serviços e sei que impossivel você prestar serviço sem você abrir as ruas seja para água

e para esgoto dentro de um município com drenagem e, e recorrente o problema do
saneamento com a recomposição e ai vai a qualidade e, o tempo de atendimento. Então,

eu acho que esse e um assunto que nos estamos querendo pautar aqui com muita

seriedade e muita importância, porque é recorrente esse problema no saneamento.
Então, nós temos que enfrentar nos estamos propondo isso aqui com prazos para que

vocês discutam também a preponderância do que nos estamos colocando como limites,
prazos, mas e importante que o saneamento enfrente isso e que isso seja parte da tarifa

efetivamente e do custo do saneamento porque é impossível a gente fazer o serviço do

saneamento sem abrir rua e sem fazer recomposição adequadamente. Então, isso vai
entrar na pauta da ARSAE para que a gente comece acompanhar fiscalizar e dar
condições também de o prestador fazer isso essa e pauta da nossa fiscalização olhar

esse tipo de situação e, é uma demanda da sociedade, eu acho que a gente vai fazer um
avanço no Estado de Minas Gerais se os nossos prestadores tiverem uma atenção assim,

muito pontual com relação a isso vai agradar a população, transformar a qualidade da

prestação do serviço como um todo, a percepção a população e, isso com certeza entra

no custo da tarifa ao longo do tempo. Então, a nossa preocupação maior e isso. Agora as

peculiaridades, você fez a ligação, era um cimento grosso, passou e teve problema la, o
cara colocou mármore, um granito, isso vai ter que ser discutido pontualmente, eu acho

que esse e um assunto menor do ponto de vista do que nós estamos querendo discutir

com a relação a recomposição. Então, o que eu quero dizer que é um assunto muito
importante que a gente quer dar especial importância para ele nessa Resolução porque
vai pautar as nossas fiscalizações futuras na perspectiva de cobrar dos nossos

prestadores, a qualidade, o tempo de recomposição que futuramente isso vai ser pauta de

sanção. So para que na contribuição de vocês nesse assunto tenham essa sensibilidade,
essa importância porque isso vai ser colocado como prioridade da ARSAE nas
fiscalizações e, eventualmente, nas revisões, nos reajustes tarifárias pauta tambem na
discussão de custos". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Ok. Vocês estão de parabens.
Acredito que é esse o caminho . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG:
Claro". Marcos Batista/SAAE de Itabira: Nós sabemos o quanto isso incomoda nós

enquanto cidadão". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAEAMG: No caso de Itabira

nós fizemos um arranjo otimo lá que já tem um asfalto garantido no recurso, parceria com
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n Mt.
o municrplo. Acho que isso e muito importante e pode ser exemplo para outros SAAEs,
mas é importante. Queria passar, mas antes tem mais um prestador e gostaria de se

manifestar. CESAMA, por favor". Vanderson Gomes/CESAMA: Boa tarde a todos, meu

nome e Vanderson. Sou chefe do departamento comercial da CESAMA. É, o prazo ficou
um pouquinho curto, mas a gente sentou junto com a gerência comercial e tentou estudar

o assunto aqui. A parte operacional a gente passou para a manifestação deles. Como tem

um prazo para responder a parte operacional vai depois responder por escrito, Quanto a
parte comercial a realmente a gente como o Mauricio destacou ficou preocupado com
essa questão da devolução em dobro no caso de pagamento em duplicidade porque não

e o prestador que deu causa, Corrigido pela Selic, exato". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso! ARSAE-MG: É so um parêntese, Vanderson . Vanderson Gomes/CESAMA'
Se a gente não devolver". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Isso,
Dentro do prazo, perfeito; perfeito. Então, e mais correção, correção da Selic aí. É uma
questão que a gente viu lá e a Livia também já explicou que vai ser pauta depois e a
gente sentiu falta e das sanções, mas isso vai ter outra minuta, outra resolução".%

Gamboge (ARSAE MG): É o nosso próximo trabalho, provavelmente". Vanderson
Gomes/CESAMA: Perfeito". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Eu so
queria alertar que vão ser as duas sanções. Nós vamos ter a sanção de usuários e nos
vamos ter agora sanção aos de prestadores que e' outra demanda junto com
recomposição de via asfalto. É resolução aos prestadores. Isso está amarrado e
futuramente também aporte aos fundos municipais de saneamento". Vanderson
Gomes/CESAMA: Direitos e deveres". Livia Gamboge/ARSAE MG: Mais, o próximo
trabalho provavelmente da gerência de regulação operacional e' a Minuta de Resolução
de Sanções aos Usuarios, sanções aos prestadores praticamente pronta, ne Dr,
Gustavo , Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Já está pronta, já esta no
forno para sair". Vanderson Gomes/CESAMA: Quanto a classificação das unidades, das

categorias, a CESAMA trabalha com a categoria mista como quando tem assim um
hidrômetro que atende uma residência e um comércio, igual ao exemplo que foi dado: tem
a casa e tem o restaurante num mesmo imóvel e um hidrômetro so que atende as duas
unidades ai CESAMA vinha trabalhando com a categoria mista, pega o volume divide pelo

número de unidades aí entra metade e metade. Metade na residencial e metade na
comercial . Raphael Castanheira Brandão/ARSAE MG: Mais esse e o jeito certo. Isso é o
que está previsto na resolução, fazer a média dos consumos . Vanderson

Gomes/CESAMA: Ata, então... . Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: E
dependendo da categoria da economia, tem economias industriais ai você faz o

faturamento de acordo. Mas, com base no volume médio entre as economias". Vanderson

Gomes/CESAMA: Perfeito . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG): Mais a
categorização também. Raphael Castanheira Brandão (ARSAE-MG): É você vai ter lá 5

economias, 3 são residenciais e 2 comerciais casa uma consumiu 10 e fatura 10 de

acordo com a tabela tarifária e depois soma". Vanderson Gomes/CESAMA: Perfeito, e a
gente ficou preocupado de não poder usar a mista". Raphael Castanheira
Brandao/ARSAE MG: Não, não a ligação é mista digamos assim". Vanderson
Gomes/CESAMA: "Não, perfeito. Também, quanto a classificação, tem no artigo 17 ainda

no § 4° fala do efeito retroativo, o efeito retroativo em casos de erros da classificação se
de responsabilidade do prestador, tudo bem, o prestador errou na classificação nada mais

justo que fazer a reclassificação retroativa e até a devolução se for o caso. Agora isso

também ser por declaração falsa por parte do usuario. então ele prestou uma informação
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me: mig me.
errada, a CESAMA classificou errado, ai depois a gente vai ter um efeito retroativo
devolver para ele se a gente classificou a maior no caso ou a menor.'Então, isso vai para
o texto como proposta de alteração. So de pensar nessa questão ai da declaração falsa
ou omissão dos dados por parte do usuário. Praticamente, o que o Mauricio falou a gente
quase que, parece que a gente fez o trabalho junto, A respeito da individualização
também a CESAMA ela' não faz, o hidrômetro, faz um individualizado por unidade, mas
ele não faz o global e o individualizado. A CESAMA tem passado () individualizado, se o
condomínio quiser ter la' a individualização dos apartamentos tem um hidrômetro so

global, a CESAMA vai medir so o global e, esse individual passa a responsabilidade do

síndico e o síndico faz a distribuição para o condomínio. Então, não sei se isso está...".
Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: A ideia a medição individualizada
exatamente é para poder medir a fatura de cada". Vanderson Gomes/CESAMA: Cada
unidade". Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: Cada apartamento, digamos
assim. A proposta aqui, e so reforçar uma coisa que o Maurício falou. Ate foi uma

conversa que a gente teve com o operacional e vamos esperar a proposta do prestador

apesar da questão do faturamento que prevê a leitura do apartamento, a proposta técnica,
a exigência que vai ter para poder ter a medição individualizada vai vir do prestador. A
gente só vai homologar". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Só
interrompendo, a gente queria era facilitar e estimular inclusive nas multiecononomias ter
condições de ter economia individualizada até para facilitar eventualmente corte porque
se você pega um cidadão, isso ja foi pauta de assunto dos prestadores com a gente, você

pega um condomínio la que tem pessoas que estão inadimplentes, principalmente, nos
programas (minha casa minha vida) isso foi assunto até com a COPASA não foi? "
Raphael Castanheira Brandão/ARSAEMG: CESAMA também teve". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Então, você tem situações lá que não consegue o
corte, tem pessoas que não pagam. Então, se a gente conseguir individualizar as
multieconomias vai facilitar a questão comercial e a condição que nos estamos colocando

que os prestadores vão apresentar proposta para gente ao invés de cravar como vai ser

que tem questões internas, questões externas, essa questão dos remotos, e importante
porque isso pode facilitar e evitar entrar dentro das ediâcações. Então, a proposta e que

vocês podem inclusive ser individualizadas, cada prestador tem uma, né Raphael. Tern
uma proposta que atenda essa demanda de individualizar as medições. É claro que pode
ter as duas coisas casadas tem o macro medidor do condomínio e a condição de cada
apartamento ter a leitura. Mais, a ideia é estimular vocês a fazerem a proposta para que a
gente tenha a universalização da individualização da cobrança e da medição . Raphael
Castanheira Brandão/ARSAE MG: Então, a ideia e mais ou menos essa. E assim, o

hidrômetro é muito caro vai entrar para a tarifa, você sabe muito bem que vai ter
remuneração . (Fala de alguém INAUDÍVEL 01:36:10). Raphael Castanheira
Brandão/ARSAE MG: "Mais, vai ter a remuneração". (Fala de alguem INAUDÍVEL
01:36:11). Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: Ah, você, mais e o outro? É

importante saber que a ARSAE percebe isso, apesar do custo ser do prestador ai e quem
paga o que, sempre alguém vai ter que pagar. Então assim, a remuneração vai vir na
tarifa e so porque não fica descoberto e so para não falar que fica descoberto . Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE MG: Ó Mauricio, só para concluir, e fica a vontade
Vanderson", Vanderson Gomes/CESAMA: Só para concluir a respeito da medição, a
CESAMA faz a individualização, com hidrômetro externo, um para cada apartamento ela

so não faz essa questão de ter o macro e o interno dela também". Gustavo Gastão
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Corgosinho Cardoso/ARSAEMG: Inclusive, Juiz de Fora teve a questão da judicialização
la, o Raphael lNAUDÍVEL (01:36:55) do processo nesse entendimento que o Juiz entende
que não pode ser feito da forma que esta sendo feita. Então, e uma forma de avançar
nessa perspectiva". Vanderson Gomes/CESAMA: "Perfeito, perfeito". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Maurício, pode fazer a contestação", Mauricio
Pereira/COPASA MG: Eu quero trazer situações práticas aqui, as vezes a gente fica
definindo um para tudo e o mercado não é padronizado. No que se refere a condominios
verticalizados, casa minha vida não funciona medição individualizada o que funciona e
ligação individualizada. Nós temos hoje porque esse aqui é diferente porque a medição
individualizada fui lá e cortei não afeta ninguem e a medição individualizada se eu cortei o
cara vai la e continua roubando o conjunto paga por ele ou passa a medir no master,
medidor principal. Então, nós já tivemos um caso que chamaram a imprensa e 0 ruim
ficou sendo a COPASA porque eu vou lá e tampono, depois retiro o hidrômetro ele vai la
essa mangueirinha de pia branquinha deve estar custando uma grana, porque o cara usa
com maior facilidade faz curva com facilidade e continua sendo abastecido. Como a
COPASA não consegue entrar no condomínio por questões de segurança de ameaças
ela começa a faturar pelo macro quando ela consegue sobrevwer com o macro que
muitas vezes estão destruindo também, aí se ela consegue medir o volume passa ser
rateado para todos inclusive para quem está legal, pagando normal está pagando por
aquele que está violando. Entendeu. Então, ele precisa de pensar nisso sobre o ponto de
vista do (minha casa minha vida), para o outro segmento nós temos que estudar também
porque os recursos para o saneamento eles são finitos. Enquanto eu poderia estar
gastando R$4.000,00 para colocar os medidores em 80 apartamentos vou gastar 40 e, o
benefício e local e o benefício não é da sociedade". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE MG: "So para deixar claro, isso é no caso o condomínio vai fazer a
opção pelo hidrômetro mais caro e isso que você está colocando? " Mauricio
Pereira/COPASA MG: A regra hoje é acima de 5 andares a medição tem que ser remota
Essa e a regra que esta por causa de dificuldades de acesso, segurança, não consegue
entrar no prédio Ele tem que pegar essas medições através de sistemas de radio, de
cabo, coisa assim e elevar para uma portaria. E a regra da COPASA. Ok, Está bom".
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Mauricio, é cobrança ou é ligação
individualizada? As duas coisas . Mauricio Pereira/COPASA MG: "A dehnição é essa.
Meu questionamento é esse". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: O
hidrômetro ser do prestador. Entendi". Mauricio Pereira/COPASA MG: "O caso e o
seguinte. Vou ate tentar ajudar um pouco vocês de Itabira Neste caso o medidor pode ser
adquirido por ele desde que ele venha acompanhado pelo laudo de calibração de um
laboratório acreditado. É caso de vocês talvez consigam resolver e nós já tivemos
pensando nisso também e tomar cuidado para o hidrômetro não chegar violado, risos (e
um inferno esse trem). Agora, então, precisamos de estar pensando nisso porque a
solução não e única, ela não pode ser do condomínio de baixa renda com o condominio
sofisticado". Gustavo Gastão Coroosinho Cardoso/ARSAE-MG: Entendi". Mauricio
Pereira/COPASA MG: Então, tem que pegar o seguinte, se o hidrômetro e' comum esta
aqui e o prestador esta fornecendo vou colocar remoto não quero ninguem subindo no
meu prédio, É questão de segurança. Então você adquire o hidrômetro, ele tem que estar

acompanhado de um laudo, a COPASA vai receber e vai implantar". Raphael Castanheira
Brandão/ARSAE-MG: A proposta vai vir da COPASA". Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MG: É isso que a gente quer que você faça a proposta. Tanto da
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gente inclusive já foi pauta la da nossa ouvidoria que foi o nosso ex-governador que

solicitou e de repente inviabilizou porque ele queria que colocasse cada hidrômetro do
lado da porta, ligação individualizada ou medição individualizada, é óbvio, na porta de

cada apartamento interno e ai a COPASA definiu não a gente faz externamente e, isso
levou um custo de edificação dele que inviabilizou a proposta não se pagaria ao longo do

tempo esse benefício que ele entendeu. Mas, é essa a provocação que a gente quer que
os prestadores façam e defina como a gente pode trabalhar nesses casos de medição e

ligação individualizada em multieconomia"..Mauricio Pereira/COPASA MG: E, o conflito
apos o medidor Master até o medidor individual a rede e' deles, a manutenção e deles. A
resolução da essa abertura através de um contrato e você pode assumir uma operação e
tal. Nós não conseguimos vencer isso na área jurídica da empresa, mas não desistimos
não, vamos voltar a conversar para poder resolver isso. Mas, a solução que a gente vê,

tem gente que acha que estou falando um absurdo, porque eu posso ter 300
apartamentos, 300 hidrômetros, 300 redes de dentro de um sistema, faço canaleta e levo

para cada um. Eu não posso e oficializar que eu vou entregar água de graça para as
pessoas que não deixam eu entrar lá para fazer medição. Ok". Gustavo Gastão
Corgosmho Cardoso/ARSAE MG: Exatamente". Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-
M_G_: Outra coisa que você falou e se o usuário não permite a entrada dentro do imóvel.
Ai tem a questão não permitiu a entra e tem o volume e usa o volume medio, se não usar

o volume medio tem o uso presumido". Maurício Pereira/COPASA MG: "Não é o valor
médio, não. O caso e o seguinte, o cara eu estou aplicando a cadeia de cobrança, chega
lá não pagou, primeira coisa tampono, segunda coisa retiro o hidrômetro. Então, na
primeira etapa ele já vai lá o hidrômetro está lá, ele põe a mangueirinha e viola, pronto, ai
eu não consigo entrar lá nem para tirar o hidrômetro por segurança. Se eu não estou
cobrando, eu não estou medindo aquele cliente, mas estou medindo no Master eu vou

ratear aquele volume para todos para quem está pagando e para quem não está

pagando". Raphael Castanheira Brandão/ARSAE-MG: "Perfeito". Mauricio
Pereira/COPASA MG: "Então, a reclamação deles foi esta, uai COPASA o cara está
roubando e eu vou pagar para ele. Para COPASA é cômodo, favor não passou pelo
macro sinto muito, mas a empresa decidiu que iria colocar individualizado em um

determinado momento por força de lei ou coisa parecida. Ok". Izabela Abreu/ARSAE-MG:
A ARSAE também não tem como regulamentar esse tipo de conduta que e de parte do

usuario. Ali não tem como, nós não temos esse poder". Mauricio Pereira/COPASA MG:

Nós não queremos que a ARSAE nos dê". Izabela Abreu/ARSAEMG: Isso e Código
Civil, e outra coisa. Então a relação dentro dos condomínios, então, se o condomínio esta
sendo prejudicado, o condomínio vai ter então que judicializar a questão e processar 0
proprietário daquele imóvel que está causando o dano". Mauricio Pereira/COPASA MG:

'Nós estamos falando de minha casa e minha vida, você conhece? " Gustavo Gas ao
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Ele morre ali também". Mauricio Pereira/COPASA MG:
A situação é mum) complicada, a COPASA vai judicializar quem? Nós temos um caso

que... . Izabela Abreu/ARSAE-MG: "Mas, a COPASA vai cobrar o hidrômetro principal, a
COPASA vai continuar cobrando o principal, não vai? Mauricio Pereira/COPASA MG:
Está bom, então eles decidem não vamos pagar porque metade aqui está roubando

água, a outra metade quem comprou o apartamento caixa econômica, eles vieram aqui

invadiram e expulsaram o cara e não vou pagar água para: eles e o que vai acontecer,
ninguem paga. Ai eu quero ver o seguinte, vai e corta agua de 300 apartamentos, aí
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i
cortar do que esta' roubando e do que estava pagando. então nos temos que arrumar
uma solução intermediária que não consigo ir la cortar, então eu vou trazer o sistema de

medição para o lugar que tenho acesso público. Temos que estudar, não e fácil, não é,

Temos que buscar solução. Qual que é a solução hoje? O projetista põe onde ele quer. É;
no pátio, na grama, debaixo da escada, lugar mais vagabundo do mundo que ele põe e, a
COPASA é obrigada a Ier. Gente, vamos inverter, projetista, padrão é este. Arrume
espaço que eu preciso de fazer minha leitura e fazer o corte sem ter que entrar no

condomínio. É isso que estamos estudando na empresa e não estou falando do modelo
que a COPASA vai adotar não, mas tem os prós e contras e estão pedindo para
desenhar, e vamos tentar viabilizar. Precisa fazer porque está crescendo muito. Esse
condominio que eu citei la em Ribeirão das Neves não se chama Carandiru, gente. Tem

outro nome Bela Vista, Boa Vista. A situação e tão grave lá, não e' so com água e com
tudo que o apelido dele e' Carandiru. Então, nós precisamos estar estudando isso, porque
isso aconteceu lã, aconteceu em Betim, aconteceu em Contagem, aconteceu em Belo
Horizonte, como que chama aquele condomínio la', Distrito Sul, o pessoal aqui sabe,

Ronan sabe. Então, Alterosa? Então, se deixar o cara vai se sentir injustiçado, vou ficar

pagando e o cara ali não paga e vou ficar pagando para ele, e nós estamos sabendo que
estão todo mundo pagando. Ok. Nós precisamos talvez, caso tiver oportunidade a gente

discute para construir uma solução sustentável do ponto de vista regulatório e sobre do

ponto de vista do prestador . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Mais o
espaço e esse, Maurício. Eu acho que essa resolução vai dar espaço para os prestadores

pelo menos para iniciar o enfrentamento desse problema que a gente também
acompanha". Mauricio Pereira/COPASA MG: Eu queria judicializar todos. Como é seu
nome? Izabela, mas tem umas que não e pobre, tem muito dinheiro, tem uma casa de 6
milhões que não consegue dar um passo com ela, está devendo e usando o serviço.

Quando nós fomos lá para cortar conseguiu uma liminar e entao nós não cortamos.
Então, nós temos que arrumar algumas coisas para manter em pe". Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Entendi, a medo do Juiz sempre vai existir. Queria
passar para o Dr. Gibson, por favor". Gustavo Gibson/ARSAE-MG: Senhores, boa tarde.

Eu quero reforçar aqui os agradecimentos que o nosso Diretor Geral fez aqui a vocês.
Regulados, COPASA, Itabira, CESAMA, as autoridades aqui presentes, nossos
funcionários que enriqueceram muito esse trabalho aqui. Eu queria colocar umas coisas
aqui muito rapidas. O seguinte, primeiro o Maurício vocês vejam a importância de ter uma
audiência pública, vocês que manifestaram aqui, vocês em 1h trouxeram para a gente

aqui, informações que se levaram uma vida inteira para adquirir. E fruto das observações
que vocês fizeram aqui, e fruto de uma vida inteira dedicada ao saneamento, e importante

para a gente. Que a gente sabe muito bem que na pratica a teoria e outra. Eu concordo,
não vou dizer todas, Mauricio, quase todas as colocações que você fez, discordo de uma.

Vocé falou que é contra urn usuário chegar na COPASA e pedir um estudo sobre a vazão

de água, qualidade. Você fala que isso vai onerar muito a empresa porque não vai ser de
utilidade para o usuário. Eu vou me colocar como você falou, vou dar um exemplo prático

aqui, eu sou usuario COPASA, eu tenho necessidade de saber qual e a vazão por motivo

qualquer tem no meu bairro e eu não estou sendo atendido, mal atendido e coisa tal, Eu
chego na COPASA e peço esse estudo técnico da COPASA. A COPASA vai me
responder o que? Isso não é importante para você, não precisa saber. Vou falar uma
piadinha antiga, me permitam aqui os nossos vereadores que talvez pouco de vocês aqui
viveram, mais e uma piadinha muito conhecida, eu vivi essa época "não como leitor, mas
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como menino ainda". Antigamente, quando as pessoas iam votar recebiam do coronel, do

cacrque, do patrão, um envelope e botava naquele envelope os nomes dos candidatos e
uma mais afoito, digamos assim se achando, perguntou para o coronel: Eu estou votando

em quem? Meu filho o voto é secreto, você vai lá vota na urna. Eu estou lembrando
assim, será que a COPASA vai definir para mim que eu não preciso daquelas

informações, sou tão burro assim, ou tão inapto para buscar essas informações? Eu vou

me sentir muito ofendido se acontecer isso. Mas, você se contradiz, porque 90% dos
usuarios talvez não se interessem por isso, talvez a 10 % dos usuários. Quantos que vão

 

, efetivamente pedir esse estudo? A minoria. Qual custo que a empresa vai ter para isso.
Eu acho que isso e uma informação devida. Uma coisa que foi também colocada aqui o
Marcos colocou recomposição de calçadas e Gustavo falou também sobre as vias e vai
cair também na mesma coisa que você falou a devolução em caso de cobranças
indevidas, nos temos aqui o Procon, nos temos aqui a Defensora Pública, nos não
podemos contrariar o que já está estabelecido judicialmente, nós não podemos confrontar
o Código de Defesa do Consumidor, se o Código de Defesa do Consumidor reza que a
devolução vai ser duplicada, vai ser em dobro não adianta resolução nenhuma da

COPASA, da ARSAE falando que não vai ser, não adianta também o regulado falar

assim: não devolvo porque não concordo. Aconteceu judicialização, e vai pagar muito

mais com isso, que vai pagar sua lNAUDiVEL (01:50:19), advogado. Então, isso ai é
umas coisas que temos que levar em conta, a ARSAE não pretende afrontar o código de
defesa do consumidor e tenho certeza também que nossos regulados não vão ter
interesse em confronta los. Então, a gente fica mais tranquilo porque Marcos quando você

fala da calçada, a calçada é de propriedade do proprietário da casa, a minha calçada e
minha. Se eu coloquei marmore Carrara na minha calçada e chega uma caminhão e
quebra e chega qualquer outra pessoa e quebra eu entendo que eu tenho direito de ser

ressarcido desde que a culpa não tenha sido minha. Então, se a COPASA teve um
vazamento na calçada antes da minha casa, o abastecimento estragou uma calçada que

belezamente eu fiz para embelezar a cidade eu tenho direito sim a uma recomposição a
altura, do mesmo jeito que encontrei, e o meu entendimento, tem mais advogados aqui

que podem também falar isso. Agora uma outra pergunta tambem Livia, agora vai para

você. Por mais que a gente faça reuniões la', a gente acompanha que eu já conheci o
trabalho de vocês sempre existe uma novidade, sempre existe uma dúvida. Vamos ver,

no caso de uma ligação urbana e tenho direito a requisita»la uma extensão de rede ate

25m, correto. Eu peço uma ligação 60m. Vou pedir para três unidades residenciais, são
três ligações distintas. É contado acumuladamente? " Livia Gamboge/ARSAE-MG: "Vai

ser multiplicado, né". Gustavo Gibson/ARSAE MG: Vai ser multiplicado, não tinha ficado
entendido isso". Livia Gamboge/ARSAE-MG: Até 25m". Gustavo Gibson/ARSAE-MG:
Por ligação. Então, eu não pago nada porque estou no meio desses três. Eu, você e
Raphael". Livia Gamboge/ARSAE-MG: Ai vai fazer a diferença". Gustavo
Gibson/ARSAE-MG: Eu não pago nada". Livia Gamboge/ARSAEMG: Paga, vai ser
rateado entre nos três". Gustavo Gibson/ARSAE-MG: Não, porque veja bem". &
Gamboge/ARSAE-MG: Se está dentro dos 25m, não. Se está entre os 25m a
responsabilidade é do prestador . Gustavo Gibson/ARSAEMG: Você não esta
entendendo onde quero chegar". Livia Gamboge/ARSAE-MG: Agora a diferença dos 25
para o 60 entre nos três". Gustavo Gibson/ARSAE-MG: "Mesmo que atenda 3 ligações?
Então, três acumula 75m . Livia Gamboge/ARSAE MG: Isso, 60m não vai ser cobrado .

Gustavo Gibson/ARSAE-MG: Então, esta joia ficou claro para mim isso. Então, e só isso

AlsaeeMG A Agenm Regtiiadom do 591mm de Amstmmemo de Agua e de tsgolamento Sammie do istmo (ir: Minas Gerais
Rod mac Paulon 100111] Geral;, izª e 13" andares | CEP 31530A901A Eciotioriyoutu MG

Ielelonas (11) 191541119/ 39151133 / 391541112 l www amemg gov ui



1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

 

ARSAL-MG
e eu quero agradecer vocês aqui e, mais uma vez eu falo a importância de audiências

públicas que nosso diretor geral fez questão na gestão dele fizemos várias e sempre
tivemos apoio aqui, principalmente, do Procon, não e Gustavo? Vocês viram nessa

audiência agora uma hora e meia pessoas que dedicaram uma vida inteira ao
saneamento faz um depoimento aqui que a gente vê que realmente na pratica a teoria é

outra. Mas, existem riscos que tem que ser enfrentados. Muito obrigado aos senhores ,
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: "Obrigado Dr. Gibson, Queria
franquear a palavra aqui. Quem quiser fazer uma contribuição, uma análise ou sugestão,

Por favor". Ricardo Amorim/Procon-MG: Boa tarde a todos, meu nome e Ricardo. Eu

venho representando Dr. Amauri do Procon e a equipe Procon. Bem, parabenizo a vocês

que já conheço a algum tempo e o trabalho continua com extrema excelência. Tem um

ponto la que chega no Procon talvez isso'poderia ser abordado na resolução que vai ser
abordado o fornecimento de água. Mais, que eu acho que esta no limbo eu não vejo
falando momento algum questão da qualidade do serviço relativo a presença de ar no
encanamento e, isso tem voltado a chegar no Procon Estadual de Minas Gerais uma
demanda trazida por consumidores e por promotores de justiça que atuam no interior
dizendo que na cidade dele isso ocorre e. há também uma legislação de 1997, uma lei
mineira que manda, salve engano ela se refere a concessionárias de âmbito estadual não

sei se ela fala dos serviços autônomos, mas ela diz que vai ser obrigação dessas

concessionárias que atuam em âmbito estadual ou regional, se não me engano, dispor de
responsabilidade de aparelhagem de eliminação de ar as custas do consumidor e, eu

gostaria de saber se em algum momento isso vai ser tratado porque e uma demanda que

parece ser sazonal, mas nos ultimos tempos, eu diria no último ano ela voltou com uma
força muito grande no Procon a pedido de consumidores". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: "Rodrigo, por favor". Representante da COPASA MG: Já existe um
TAC firmado com o Procon Estadual no Ministério Público Estadual a respeito da
instalação do eliminador de ar". Ricardo Amorim/Procon-MG: Esse TAC, deixa eu
completar aqui, esse TAC é de 2006. Ele foi feito na época por provocação do movimento
das donas de casa e foi um TAC que o Procon Estadual conseguiu fazer uma análise
técnica de 7 empresas que dispunham na epoca desse eliminador de ar, alguns até eu

me lembro causavam estranheza que eles eliminavam ar sendo colocados apos o
hidrômetro e, a Universidade Federal de Itajubá comprovou que ele tinha uma eficácia
não como ele prometia. mas ele tinha não uma eficácia de 100%, mas ele funcionava. Só
que esse TAC fazia uma referência que talvez ficou um pouco esquecida que seria a
divulgação da'COPASA por parte desse TAC se eu não sei se está havendo, mas eu
também não sei se a realidade é a mesma. Algumas dessas empresas são 7 que nós
fizemos análise eu acho que 4 não existem mais e, algumas empresas chegam para o

Procon e falam cadê vocês referendan'do essas empresas e que funcionam, eu acho que
essa época já passou um pouquinho o mercado esta' ai para competir as empresas entre
si, se tiver uma propaganda enganosa que ela seja sancionada. Estou dizendo isso

porque há uma pouca probabilidade que o Procon venha fazer análise desses

mecanismos e isso ai o mercado que vai ser. Agora por parte da COPASA, os
consumidores que chegam lá eles falam o seguinte, nós chegamos aqui para você nos da

a lista das empresas no qual eu vou comprar isso e eu acho que a gente tem que avançar

e uma questão a ser conversada no âmbito dessa audiência pública e desses textos que
vão ser produzidos e outra questão para ser conversada com a COPASA posteriormente.
Tanto que a última demanda que chegoupassei para o Promotor de Justiça Paulo de
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Tarso que cuida dessa área e talvez não sei se já chegou não acompanho o trabalho dele
de perto, mas talvez isso chegue a COPASA brevemente". Representante da COPASA

& É, porque o que ficou acordado e que a COPASA falaria mediante o pedido do
usuário dos equipamentos que tivessem laudo de proficiência, ou da UFMG ou da

UNIFEI, e que esses equipamentos fossem disponibilizados no site do Ministério Público
ou da COPASA. So que o que aconteceu, com o tempo pararam de fazer esses laudos e

divulgar, então a COPASA não pode instalar esses equipamentos que não tenha esse
laudo de proficiência. Então, e o que vem acontecendo. Então, ha uns dois anos atrás a

gente encaminhou uma correspondência ao Ministério Público, mais falando que vocês
ficaram de disponibilizar no site e não tem disponibilizado e, os usuarios tem reclamado
isso. Então, a COPASA não tem nenhuma objeção em instalar os equipamentos desde

que tenha essa autorização". Ricardo Amorim/Procon-MG: Fazer minha culpa então.
Nesse caso com a COPASA depois eu vou te passar os meus dados e meu e-mail, e
você poderia replicar essa correspondência para eu buscar ali dentro. o que aconteceu,

onde foi parar, para que a gente possa reaver ou reavivar essa demanda que e muito
importante. Está bom". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: Deixa eu só fazer um comentário
aqui. Rodrigo da Coordenadoria Operacional sobre essa questão do ar, a gente também

já recebeu umas demandas nesse sentido. Um assunto um pouco polêmico e a gente ja'
vem lidando com alguns casos. É o que acontece, uma rede, o sistema de abastecimento

de água foi dimensionado, projetado para trabalhar sempre cheio, sem periodo de
desabastecimento e, quando ele trabalha dessa forma não ocorre e não tem ocorrência

do ar exatamente porque a rede vai estar sempre cheia e a gente já percebeu. É sabido

que, quando ocorre interrupções ou desabastecimentos por um periodo razoável essa
rede esvazia e pode ter a presença do ar. Então, nesse caso o ar pode sair mesmo na,

quer dizer pode ter uma influência na leitura do hidrômetro. Então, é um assunto
polémico. Sobre esses instrumentos não tem nenhum equipamento que a gente conheça

que foi atestado pelo Inmetro uma coisa assim que é recomendável que a Agência

poderia recomendar a instalação do hidrômetro para casa isso ele pode instalar. Tem
muitas controvérsias e o proprio equipamento pode ser um ponto de contaminação.
Algumas questões que a gente declina e o que a gente pauta nesse assunto e manter o

abastecimento contínuo que ainda não vai ter influência do ar mínima e se ocorrer

interrupções com faturamento acima ou seja for comprovada a interrupção a gente ja tem
um procedimento para fazer faturar aquele periodo pela média. Mas, e um assunto que a

gente vem debruçando, vem debatendo, e importante que a gente está conversando cada
vez mais para a gente estar evoluindo nessa questão . Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAEAMG: E queria também fazer um comentario sobre esse assunto Amauri,

desculpa, é Ricardo. Amauri inclusive é o Presidente do Conselho da ARSAE para vocé
ver a proximidade que a gente tem com o Procon e a preocupação que a gente de dar a

sociedade. A gente vive muitos municípios nos últimos três anos que viveram momentos
de racionamento por crise hídrica e, é sabido que se você tem racionamento tem
manobra, tem esvaziamento da rede, pressurização da rede constantemente então, esse
e um fator existente no saneamento como nos temos que enfrentar o problema dos

pavimentos nós temos que enfrentar a questão do ar na rede, e o ar na rede existe,

principalmente, em momentos de racionamento de alteração do fornecimento na rede e,

com essa alteração climática que a gente está percebendo com essa mudança esta se
tornando frequente, então, é por isso que tem chegado mais frequentemente ao Procon e,
de fato nos temos que enfrentar essa discussão porque há essa preocupação com a
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qualidade dos equipamentos, das ventosas que eliminam o ar tano do ponto de vista da
certificação quanto do ponto de vista da segurança. Eu tenho pensado em discutir com a

equrpe a resolução de racronamento e embutir essa questão do consumo médio já prevê

municipios que estao em racionamento automaticamente vai ter alteração na fatura e isso

por parte do prestador por uma atenção a mais naquele município que está sofrendo
racionamento para tentar faturar pela média do histórico do cidadão porque também o

serviço não está a contemplo, não é culpa do prestador, mas não tem água e ele fornece
agua no momento que tem e vai gerar esse tipo de situação e, isso é real realmente no
saneamento. É um grande problema que nos temos que enfrentar, mais realmente e uma

limitação tecnológica digamos assim do setor saneamento". Gustavo Gibson/ARSAE MG:

Agora, disse de manhã também na época quando eu estive na frente da Ouvidoria da
ARSAE a COPASA trata desses casos com muita tranquilidade, quando a gente

comprova realmente que houve interrupção coisa, eles não cobram também. A mesma

coisa também eu dou testemunho favorável à COPASA em questão dos vazamentos

ocultos, a COPASA tem muita seriedade nesse trem". Eu acho que se falar que
concertou, provou que concertou ela retira. Eu mesmo tive um exemplo. você sabe disso,
ne Rodrigo, eu fiquei horrorizado que eu pagava digamos R$200,00 que eu moro so. de
agua e veio R$500,00 num dia, torneira aberta qualquer coisa. Outro mês de novo, ai
reclamei com a COPASA, a COPASA vazamento oculto. Eu como leigo como não sou

engenheiro, eu falei vazamento oculto como. Piscina da minha casa, eu não vi nada. Que

que é isso? Isso e ridiculo, pedi ajuda Rodrigo, a gente foi la' e detectamos. Uma torneira
de jardim no muro da divisa quebrou o joelho de plástico e a água estava quase que

encanada por uma fissura do muro não tinha nada de umidade não tinha nada e estava

vazando, engraçado. Comuniquei à COPASA, fiz o serviço, eles tiraram a cobrança que

foi la'. Quer dizer foi minha culpa, culpa do equipamento meu, mas eles assumiram o
trem". Então, nesse ponto a COPASA quando chega na ouvidoria nossa eles- se
comportam com muita tranquilidade para resolver este caso, sabe". Raphael Castanheira
Brandão/ARSAE-MG: É como foi comentado. A questão do uso atípico, a rede e no
município que tem a questão do racionamento a cobrança é de uso medio, isso já está

previsto na Resolução 68 de racionamento, ai quando já, preferencialmente . &

Gamboge/ARSAE MG: 68 complementada pela 83". Raphael Castanheira
Brandão/ARSAE MG: Se utiliza, preferencialmente, o volume médio como referência
para o faturamento de água nos municípios que estão em racionamento. Não, mas deve

manter nos casos constatados o volume utilizado de água. Ah, não". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: "É, a ideia Raphael é ser automatico. O município

entrou em racionamento, aquela economia, Mauricio vai ser sempre pelo faturado pela
média histórica. Até, pela compensação da qualidade da prestação do serviço que esta

prejudicada". Rodrigo Polizzi/ARSAE MG: "É exatamente o que o Evandro falou". Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: "Pode ser a região, né. Não mais ai. Eu

entendi é uma questão regional. Estou falando quando você tem um município inteiro.
Nós temos casos aqui, vários municípios no Estado de Minas Gerais nos últimos 3 anos,

que o municipio, a sede do municipio inteira está em racionamento por falta de
disponibilidade de recursos hídricos. Esse é um caso que vai ter ar na rede no momento
que tiver manobra. Isso não tem como não ter. A água quando vai pressurizando o cano

vai levando o ar, infelizmente, que a nossa tecnologia de medição vai rodar. Poderíamos
pensar, 0 Leonardo SAEE pensou na questão do hidrômetro, leitura ultrassônica, mais ai

ajudaria o bolso do Mauricio, aí. Imagina como a gente aumentaria para implantar um
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hidrômetro dessa natureza". Maurício Pereira/COPASA MG: "Se o ar sai da rede ele
entrou por um lugar. O hidrômetro mede ao contrário. Então, nós temos que pensar bem
com as decisões. O hidrômetro é um equipamento que é aferido inclusive no sentido

inverso. Então, o que saiu dessa casa, entrou nela, não, depende da localização dela, da

caixa está cheia, um caminhão de coisas. Então, como o Rodrigo falou é um pepino, eu

participei de vários estudos disso, de campo junto com a universidade com o trabalho da
Universidade Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nessa época surgiu um caminhão de
fornecedores de eliminadores de ar, inclusive um italiano que tinha uma performance
melhor, mas muito, muito pe de chinelo, coisa vagabunda surgiu no mercado e, nós fomos
duros com isso para falar assim o, primeiro, você citou aqui ponto de contaminação, é um
ponto que foge do controle da empresa, então, a gente tem que ficar muito atento a essa
questão do eliminador, do racionamento, quando é que nos vamos automaticamente

aplicar. Eu acho que tem que ter um bom senso para não penalizar & beneficiar aqueles
que tem abastecimento regular. Coisa mais dificil você provocar um racionamento

completo em uma cidade de Minas Gerais que a topogra a nasce num rio e vai no alto do
morro. A turma de baixo normalmente a água tem que passa la. Ele tem abastecimento
24h e você põe lá, não agora aqui cidade toda vai ser tarifa minima, tarifa media. Eu estou
de certa forma beneficiando, então, fala que e racionamento vira um desespero. Então

esse negocio do medidor e eliminador de ar, nos podemos conversar bastante,

principalmente, o ar não nasce dentro da rede. Quando a rede está desvazinao ele entra
por algum caminho. Qual que é o caminho correto, esperado, as ventosas do sistema, do
sistema de distribuiçãofCaminho normal, qual o caminho normal de saida, é Ia. Muitas
vezes a velocidade de enchimento, esvaziamento, os equipamentos não são suficientes.

Então vão lá na ligação como quando estão fazendo esvaziamento ele faz o contrário.
Então, a gente tem que ficar bem atento a isso para a gente, ou como a gente já discutiu
isso eliminador homologado pela universidade, eu nem sabia que era universidade, para
mim era o Inmetro. É universidade, né. Ah, ok. Exatamente". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Muito obrigado. Por favor, está gravando, se identifique
Vereadora". Ediléa dos SantosNereadora do Municipio de Jequitinhonha: Meu nome
Ediléa. sou da cidade de Jequitinhonha. Todo mundo sabe que é uma cidade pequena.
Igual o senhor falou da questão de racionamento. Nossa cidade, por exemplo, não tem
racionamento de água. Mais ocorre, por exemplo, em período de chuvas, de chuva
quando fica assoreado, a gente a cidade toda fica sem abastecimento de água e ai a
gente tem um prejuízo muito grande tipo que vem muito ar pelas torneiras, isso causa
muito no nosso bolso é prejudicial. É como o Maurício falou e eu estou concordando, está
olhando so. na situação de prestador. Da mesma forma, também você me desculpa da
situação que você falou lá de Ribeirão das Neves, da situação lá. Porque assim são fatos
isolados que as vezes outras pessoas terão que pagar por isso. Eu na qualidade de
usuária, a gente também tem que ver que está pagando um preço muito alto e, então, em
certas situações do ar tem que ser levada em consideração. Obrigada". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, Vereadora. Mais, alguem gostaria de fazer
uma contribuição, uma pergunta, esclarecer uma dúvida. Não. Por favor, Dr. Claret".
Antônio Claret de Oliveira Júnior (ARSAE-MG): "Na verdade que quero primeiramente
parabenizar a direção atual pela audiência pública, por todas que tem acontecido. Esta e
até a primeira que eu acompanho. Eu sou um entusiasta do diálogo da transparência. Eu
acho que e extremamente importante ouvir a todos, principalmente quando de nindo uma
resolução. Mais, eu queria expor aqui uma preocupação minha porque eu vejo aqui
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presentes prestadores, e vejo Procon como sempre e inclusive pela ideia do Dr. Gustavo
preside o Conselho Consultivo, parabenizo por isso também, e vejo que são vereadores,
vereadora, mas eu sinto falta aqui de pessoas, cidadãos que passam aperto muitas
vezes, e um série de fatores e atitudes de prestadores, os prestadores fazem o melhor
que eles podem, mais eles cobram também por isso e, essas cobranças em tese, em tese
não através de estudos da ARSAE elas cobrem absolutamente tudo inclusive
eventualmente como o Maurício falou aIi algum erro e tal, elas recebem para corrigir isso.
Eu não sei onde estaria o nosso erro na audiência talvez deveria enviar o convite não sei
se foi enviado eu estou começando a gora aqui para as associações de bairro, foi
mencionado aqui a associação das donas de casa, não sei se ela ainda existe, mais está
vazio Eu só vejo aqui prestadores, e importante, eu sou por natureza um liberal. Eu sou
uma pessoa que apoia o empreendedor, porque acho que o empreendedor e () gera
empregos, que efetivamente o maior programa social do Brasile a geração de empregos,
mas nesse caso específico quando a gente fala de abastecimento de água. esgotamento
sanitário e, considerando que a tarifa cobre ou deveria cobrir absolutamente todas essas
questões eu me sinto até mal de ver apenas prestadores aqui falando tecnicamente,
colocando as dificuldades deles que são absolutamente legítimas, mas eu gostaria de ver
aqui também uma parte maior da população não só do Procon que assim o representante
nesse sentido não só da vereadora, mais daqueles cidadãos que ganham um salário
mínimo ou dois salários mínimos e muitas vezes passam aperto com o prestador que for
mencionar qualquer nome. Então, é eu não sei Dr. Gustavo eu acho que a gente poderia
enviar uns convites por e mail mesmo, a gente está numa época de contenção de gastos
em todo governo, todo poder público, mais por e mail tentar entrar em contato, talvez o
Procon possa ajudar com esses contatos, realmente eu não sei dessas associações de
bairro, a gente sabe que não vai ser uma discussão técnica, mais os prestadores com o
nivel que eles tem a gente viu pessoal de Itabira que tem muitos anos de experiência, o
Maurício também demonstrou aqui grande conhecimento, bem como a CESAMA talvez
aqui mesmo conversando a gente consiga achar um meio termo que seria agradável para
todo mundo. De resto só parabenizar novamente por ter aberto o canal, reforçar que com
os prestadores a gente já tem contato praticamente todos os dias, gostaria muito que
esse canal fosse mais preenchido por cidadãos, parabenizar, então, por essa iniciativa e
agradecer a presença de todos vocês". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-
M Obrigado Dr. Claret. De fato, grande problema de audiência pública não so aqui de
Minas Gerais. Mais, lá na ABAR a gente discute a relação de outras agências do Brasil e
o envolvimento da sociedade nos debates e audiência pública e não so a sociedade Dr.
Claret. É eu já tive discussões inclusive não só em audiências públicas na assembleia
participando la junto com a COPASA, por convite de vereadores que presidente da
comissão de meio ambiente e de defesa do consumidor da Assembleia, das comissões
especihcas que foram convidados por ofícios com AR da ARSAE e tiveram a coragem na
audiência pública de falar que nós fazemos audiência pública escondida em quatro
paredes, acomunado com o prestador e tal. Isso, é o preconceito que existe com relação
a regulação do Estado porque como nos somos do Estado, o maior prestador do Estado,
então, entende acho que ha' uma conivência, uma conotação, isso é tipico da Assembleia
quando a gente tem audiência pública e nós já discutimos com vereadores várias
câmaras de vereadores também gostam dessa pauta, como palanque político para
discutir junto a população, acabar com tarifa de esgoto porque o serviço não está sendo
feito amplamente e sempre tem esse assunto. O Duílio está aqui e, nós temos uma lista
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de todos os convites e nós já mandamos convite para várias associações, nos temos uma

lista que frequentemente em todas as audiências públicas nos mandamos. É claro que,

todos vocês podem contribuir conosco mandando sugestões e locais, eu acho que os
próprios prestadores poderiam também entrar em contato e nos ajudar a divulgar as

audiências públicas, mais realmente é um desafio conseguir trazer o cidadão comum ou

as categorias que representam as associações de consumo de classe, de donas de casa,

nós já convidamos Dona Lúcia Pacifico já formalmente a associação dela. Ela não ode vir

e depois mandou uma representante, ela recebe o convite e não participa, talvez até por

descrença por achar que a audiéncia pública é muito técnica e as pessoas não vão
conseguir entender ou pior que as decisões ja' estão previamente tomadas e é so uma
formalidade de apresentar para a sociedade tem vários problemas, mas, o bom desafio

ver como funciona a audiência pública com participação da população é interessante são
as que a gente faz na região da COPANOR. Nos fizemos audiência pública em Teofilo
Otoni, Almenara, a Liliane esta aqui e sabe que são audiências púbicas emocionantes
que realmente a população,'e ali e real porque realmente eu já falei isso sobre a minha

percepção da qualidade da prestação do serviço COPANOR esta muito aquém do que
população do Vale tem direito e ao mesmo tempo é uma população muito sofrida e

quando a gente da as caras na audiência pública na região deles e, eles vão na audiência

debatem e apresentam, reivindicam e apresentam a indignação dele de uma forma muito

veemente. Essa e uma audiência pública que a população participa. O problema é por
isso, que nós fizemos audiência pública da COPANOR na região e numa forma quase em

caravana, porque nós percebemos que fazer audiência pública aqui em Belo Horizonte da

COPANOR é um absurdo. Nós temos aqui a participação da segunda vez dos vereadores
de Jequitinhonha, mas isso é raro. O vereador precisa deslocar lá da região e vir para cá
participar de uma audiência pública tecnica. É muito dificil. Da COPANOR nos zemos

esse movimento de ir para la, justamente para aproximar da população para que eles
possam participar de conhecer o trabalho técnico da ARSAE e ver como o debate esta

sendo feito, construido. Não é fácil porque de fato porque toda regulação e entender

dentro do triângulo, prestador, o consumidor, o poder concedente. Tentar um equilíbrio ali

e, eu acho que o nosso maior desafio e não agradar nenhum dos três. Eu tenho certeza
que a equipe da ARSAE tem conseguido manter esse desagrado geral na regulação do

Estado quando a gente realmente faz uma decisão que não agrada ninguém porque nos

estamos olhando do ponto de vista técnico, o prestador precisa, a modicidade tarifária.

Então e um desafio. Eu concordo com o senhor e acho que a gente que tentar insistir e

nunca não perder isso como meta de trazer o cidadão para audiência pública e aquilo que
nós estamos discutindo com relação a assessoria de comunicação que e outro ponto que

na ABAR nós discutimos muito que é transcrição do entendimento técnico para uma
linguagem facil para a população entender isso, que talvez um pouco está na resolução

quando a gente fala ne, Livia de ter uma linguagem acessivel para a população. Esse e

outro grande desafio. As notas tecnicas nossa no nosso site se colocarmos ali o nosso
entendimento de forma que o cidadão comum consiga ler e entender melhor. Que

pressupõe também ter uma assessoria de comunicação sensivel, capaz de traduzir isso

de forma fácil para a população". Livia Gamboge/ARSAE-MG: Mas, a GRO a gente
sempre tem essa preocupação, eu já externei isso para o senhor varias vezes de fazer

uma nota tecnica acessível para qualquer cidadão de leitura claro levando em

consideração as características técnicas, mas compreensão de qualquer um porque a
gente tem que se colocar no lugar do outro e tem termos, tem assunto que são
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extremamente técnicos, mas a gente tenta ali traduzir na nota tecnica de uma forma que

aproxime do usuario, do cidadão. O movimento de donas de casa sempre foi convidado e'
igual ao senhor falou, mas nunca compareceram. AMM nos apºia, então eles convidaram

todos os prefeitos e câmaras municipais, para as assembleias, todas as comissões foram
convidadas, mas tem uma certa talvez dificuldade de que as pessoas compareçam talvez
por entenderem ,que o assunto é extremamente técnico, mas eu acho que a sugestão do
Dr, Claret e muito bem-vinda de estendermos mais ainda a capilaridade desses convites
para também os representantes das associações de bairros da região metropolitana de

Belo Horizonte. Talvez a gente vá aproximar mais ainda. A intenção e' essa. Estar mais
próximo do usuário possivel. Então e uma sugestão muito bem-vinda". Antônio Claret de
Oliveira Júnior/ARSAE-MG: Obrigado, eu até sugeriria no inicio das audiências, sugestão
ne, de ler para quem foi enviado o convite para que a gente se sinta mais tranquilo com
isso, Foi enviado para tal e tal associação de bairro eu acho que a gente vai car bem
mais tranquilo com isso. Outra ideia e enviar para todos aqueles que em um momento
utilizaram a ouvidoria da ARSAE. A gente sabe que são muitas pessoas, porque não
encaminhar. A gente tem um cadastro deles. Salvo engano, quantas pessoas, quantas?

Eu tinha visto um número de 900 e alguma coisa assim e deve ser esse. Poderia então,

encaminhar e mail seria muito braçal, mas algum sistema que encaminhasse só esse

convite já do site para essas pessoas que se 1% delas comparecerem são nove".%
Gamboge/ARSAE-MG: Os municípios quem nos apoia com a expedição dos convites e a
AMM, Prefeitos e câmaras. Então, foi bom você relatar isso porque nós lá estamos
confiando que a AMM esta fazendo esse convite. Então eu fico ate surpresa que isso não
esta acontecendo, porque foi feita uma parceria da ARSAE com a AMM para que os
titulares tenham conhecimento da audiência que são mais de 600 municipios que a
COPASA atua . Patrícia Leal/ARSAE MG: Livia, completando teve também a divulgação
no site do comitê de bacias também". Livia Gamboge/ARSAE-MG: "Convidamos a UFMG,

DESA que e Departamento de Engenharia Sanitária, Mais essa sua fala, eu até te

agradeço porque eu estava confiante que a AMM estava fazendo isso. Sim, claro, claro.
Porque para nos é imprescindível participação do Prefeito, dos vereadores e bem como

disse Dr. Claret dos cidadãos, dos usuários. Convidar sim os presidentes das associações
de bairros, dos municipios da RMBH, principalmente, é o maior universo que a gente

chegou". Edilea Santos/Vereadora do Municipio de Jequitinhonha: INAUDÍVEL (02:23:43),
Livia Gamboge/ARSAE-MG: isso, isso. De esgoto . Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE MG: "Mas, foi bom vocês falarem que nós vamos discutir isso, boa
resposta Claret". Izabela Abreu/ARSAE-MG: "É, a gente tem talvez uma situação que

impeça o engajamento das pessoas, então teria que ter uma análise da assessoria de
comunicação para ver como motivar isso, Porque eu ja aproveitando a minha participação

na Câmara técnica do Comitê de Bacias do Rio das Velhas eu ja mencionei isso em todas
as reuniões, a importância da participação do comitê. O Presidente do comitê falou

publicamente sobre as audiências da ARSAE e convidando as pessoas e pedindo
engajamento e foi colocado no site do CBH Velhas e, nos não tivemos os convites, e nos

temos lá características que e um pouco diferente que como e subdividido em comitês
pelo Estado, tem se o engajamento do cidadão muito grande lá, então, aproveitando esse

espaço, nós zemos a divulgação lá e mesmo assim não tivemos a presença aqui".
Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAEAMG: Eu acho que esse e um problema das

audiências públicas. Lá em Itabira nós tivemos audiências públicas boas tambem. Tem
que questionar sim. O horário não era adequado. A gente tinha que ter feito a divulgação
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15 dias antes. Sempre tem uma justificativa para as pessoas não saberem ou não
conhecerem as audiências públicas. Mas, nos não vamos desanimar Dr, Claret, a sua
sugestão esta acatada, nos vamos e depois que tivermos a assessoria de comunicação
pensar em transmitir ao vivo a audiência pública no nosso site, no Facebook. Hoje tem as

ferramentas ao vivo, as pessoas estão lá". Livia Gamboge/ARSAE-MG: Nós temos a
proposta do Youtube. Ate' apresentei para o Senhor Dr. Gustavo fazer um canal de

transmissão ao vivo". Gustavo Gastão Coroosinho Cardoso/ARSAE-MG: Hoje nós temos
um problema de custo fazer itinerante, mas de qualquer maneira da COPANOR te

prometo que a ARSAE fará de novo as audiências públicas da revisão tarifária da
COPANOR na região, pelo menos na região de cada núcleo da COPANOR. Do
compromisso que a gente fez com a área técnica de dar transparência ao processo e
satisfação la com a população que sofre com os problemas de saneamento da região. Eu
acho que foi acatada a discussão aqui e peço também que os prestadores nos ajudem a
divulgar e vamos continuar pelejando para que a população participe e venha aqui discutir
os problemas de saneamento. Bom, gente alguém gostaria de fazer mais alguma

colocação? " 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 disse que logo ira divulgar a próxima Audiência onde serão tratadas as
conclusões das três Audiências Públicas realizadas, a da Minuta de Resolução de Água,

de Esgoto e de Condições Gerais e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta
ata.

 

 

APROVAÇÃO DA ATA

Kgugtavo Gêstãí) Corgosml e Cérdoso
Diretor Geral da ARSAE-MG
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