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ATA Nº 74 DA AUDIENCIA PÚBLICA Nº 27/2019

Apresentação das versões finais das Minutas de Resoluções de Água, Esgoto e
Nova Condições Gerais, a partir do que foi apreciado após a realização da Consulta
Pública nº 13 e Audiência Pública nº 23 (Minuta de Água); Consulta Pública nº 14 e
Audiência Pública nº 24 (Minuta de Esgoto); 9 Consulta Pública nº 15 e Audiência
Pública nº 25 (Minuta Nova Condições Gerais).

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às nove horas e trinta
minutos, instalou se a Audiência Pública, em Belo Horizonte, para a apresentação das
versões finais das Minutas de Resoluções de Agua, Esgoto e Nova Condições Gerais a
partir do que foi apreciado apos a realização da Consulta Pública nº 13 e Audiéncia
Pública nº 23 (Minuta de Agua), Consulta Pública nº 14 e Audiéncia Pública nº 24 (Minuta
de Esgoto); 9 Consulta Pública nº 15 e Audiência Pública nº 25 (Minuta Nova Condições
Gerais) Compondo a mesa Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso, Diretor Geral da
ARSAEMG e Antônio Claret de Oliveira Júnior, Diretor da ARSAEMG. Participaram da
ARSAE MG: Rodrigo 'Bicalho Polizzi, Coordenador de Regulação e Fiscalização
Operacional, Fernando Silva de Paula, Assessor de Regulação e Fiscalização
Operacional, Lívia Gamboge, Gerente de Regulação Operacional, izabela de Abreu,
Analista Fiscal e de Regulação Operacional, Patricia Leal, Assessora da Gerência de
Regulação Operacional, Raphael Castanheira Brandão, Coordenador Técnico de
Regulação e Fiscalização Econômico Financeira, Vanessa Miranda Barbosa, Assessora
da Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira, Maria
Cristina Alves Pereira, Ouvidora e Evandro Antonio Brazil Filho, Assessor da Ouvidoria.
Dos representantes do Municipio de Limeira do Oeste, participaram os Vereadores: AíIto
Moraes e Clayton Tomás de Queiroz. Dos Prestadores de Serviços participaram os
seguintes representantes: COPASA MG: Cristiane Schwanka, Vice-Presidente e Diretora
de Gestão Corporativa; Bruno V. Andrade, Gerente Financeiro; Solange Maria da Costa,
Gerente ;Anice Pennini, Jornalista; Marcos Otávio Passos, Gerente; Célia Regina César
Silva, Analista; Frieda Keifer Cardoso, Engenheira; Liliani Elias, Gerente; Mauricio
Pereira, Gerente; Raphaela Miranda Cruz, Assistente de Regulação; Rogério Milhorato,
Gerente Distrital; Gabriel Lins Costa, Assessor; Michele Gomes de Resende, Assessora;
Rossi Alves Santana, Engenheira; Leandro Moreira de Oliveira, Gerente; Jose Luiz Viana
Cruz, Gerente; José Torres Martins da Costa Júnior, Engenheiro e Jose Wanderley
Fonseca, Gerente. SAAE de Itabira: Marcos A. Batista, Diretor Administrativo Financeiro.
Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD),
Flávia Lo Buono Leite, Administradora Pública. Da Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM) Alessandra Jardim de Souza, Analista Ambiental. Da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA), Edicleusa Veloso Moreira, Superintendente Estadual em Minas Gerais.
Do INCT ETEs Sustentáveis, Izabel Chiodi e Lucas de Almeida, Pesquisadores,UFMG.
Da Agéncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB
MG), Lorena Martins Grassi Sedlmaier, Analista de Fiscalização e Regulação e Leonardo
Lúcio Santos, Procurador, Do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas
Gerais (Crea-Minas), Alírio Mendes Júnior, Assessor da Presidência. Do Subcomitê da

Bacia do Rio das Velhas (SCBH Carste), José Tadeu de Oliveira, Conselheiro e Júnia
Maria Medeiros Cupertino, Conselheira. Da Associação Mineira de Municípios (AMM MG),
Licínio Xavier, Assessor Ambiental e José Nelson Machado (Sociedade Civil). 1)
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ABERTURA. O Diretor Geral da ARSAE<MG, Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso
declarou aberta a Audiência Pública nº 27/2019: Deriva de três audiência públicas que

nós já discutimos com a sociedade e fizemos as audiências públicas. A intenção dessa
audiência pública e fazer apresentação das análises tanto das contribuições acatadas e

não acatadas e apresentar o contexto das minutas como estão e, nós vamos abrir um

prazo de cinco dias para novas contribuições, caso haja alguma a ser feita pelos senhores
e senhoras. Lembrando que nós fizemos questão de convidar todos que estiveram

presentes nas ultimas três audiências públicas para que as pessoas que estiveram

presentes pudessem acompanhar esse retorno que nos estamos dando à sociedade e,
também fizemos um amplo convite Dr. Claret a todas as entidades, inclusive de classe,

entidade de defesa do consumidor, das donas de casa fazendo um apelo para que as
pessoas possam comparecer na audiência pública para conhecer as normas e expor de

alguma dúvida ou alguma contribuição. Lembrando aqui, «que as contribuições hoje que
vierem ser feitas e muito importante que encaminhem para o e mail que vai estar aqui no

quadro que e audienciapublica27@27, desculpa, audienciapublica27©arsaemg.govbr,
porque como o prazo e muito curto de cinco dias não vai dar tempo para que a gente

transcreva toda a ata e acolha as contribuições realizadas aqui e, também nos vamos

apresentar esse mesmo trabalho e as contribuições para o Conselho Consultivo da

ARSAE antes da publicação final das três resoluções. Então, faço esse apelo para as

contribuições daqui e futuras também sejam feitas por e mail. Gostaria aqui de agradecer
a presença de todos e todas, agradecer a presença da equipe da ARSAE na presença
dos nossos coordenadores, Dr. Rodrigo e Dr. Raphael, nosso Diretor Claret. Agradecer a
presença também dos Vereadores de Limeira do Oeste que estão aqui prestigiando Ailton

Moraes e Claiton Queiroz. Aqui representando o Presidente da FEAM, Alessandra Jardim
agradecer a presença. Representando a AMM, o Licínio Xavier. Agradecer tambem a

presença da vice-presidente da COPASA, Cristiane que está aqui com todo seu corpo
técnico e dizer que nos vamos fazer duas apresentações, Dr. Rodrigo vai apresentar a

parte das análises da resolução de agua e de esgoto e, depois nossa Assessora Vanessa
vai fazer a apresentação das contribuições e análise, da contribuição da resolução de
condições gerais e, logo em seguida a gente abre para o debate, Está bom! Alguma coisa
que você gostaria de falar? " Antônio Claret Oliveira Júnior (ARSAE-MG): so,

parabenizar a você Dr. Gustavo pela iniciativa de ter essa audiência devolutiva, É
extremamente importante quanto mais transparência melhor e, na última audiência eu até
critiquei como o lugar estava vazio. Hoje não, até tem bem mais gente, então, realmente
parabenizar o pessoal da ARSAE que conseguiu fazer um chamamento bem mais efetivo
dessa vez, no mais dando andamento a audiência. Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, gostaria de agradecer aqui o Lúcio Borges, Presidente
do CREA que sempre tem nos acolhido muito bem aqui e agradecer também a presença
da Izabel Chiodi que representa aqui o INCT ETEs Sustentáveis que tem dado grande
contribuição para esse debate. Então obrigado a todos vamos darinicio a audiência Dr.
Rodrigo 2) APRESENTAÇÃO DAS MINUTAS DE RESOLUÇÃO DAS CONDIÇÓES
ESPECÍFICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REGULADOS PELA ARSAE-MG.
Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Prazer em está aqui
retornando com as contribuições, o resultado das três resoluções, um trabalho intenso da
equipe técnica e de varias pessoas que se envolveram. Bom, vamos começar porque a
apresentação é um pouco extensa que abrange três resoluções. É importante falar
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87 também aqui que a gente não vai transcrever as resoluções. Alguns pontos que a gente

88 achou importante comentar e depois a gente abre para o debate, Bom, vamos lá, pode
89 passar Lívia, por favor. Gente, primeiramente vou só fazer uma introdução explicar um

90 pouco todos já sabem, "não esta passando" bom, acredito que da agora". Pode ir.
91 Obrigado. Bom, gente, rapidamente, como todos sabem essas três resoluções elas foram
92 uma discussão da resolução, uma revisão da resolução de condições gerais, então uma
93 resolução e também foi criada a resolução dos serviços de abastecimento de agua e de
94 esgotamento sanitário. A resolução de condições gerais que ainda esta vigente, a

95 resolução 40. Então, ela abrangia tanto as questões de água, esgoto, ligações,
96 interrupções, prazos, questões de tarifa, faturamento, contrato, atendimento ao público e,

97 ela foi desmembrada com o sentido exatamente para a gente pode discutir melhor. A
98 resolução de agua tratando especincamente das questões afetas a prestação dos

99 serviços de água, ligações, interrupções, prazos. A resolução de laboratório já vigente ela
100 foi incorporada na resolução de água. A resolução de esgoto da mesma forma tratando
101 das questões específicas da prestação dos serviços de esgoto. A questão, a resolução de

102 condições gerais ela vai ficar tratando, especificamente, das condições gerais como
103 faturamento, contrato, tarifa, inadimplência e atendimento ao público também foi separado

104 uma resolução específica, resolução 94 que já está vigente tambem. Bom, começando
105 pela resolução dos serviços de abastecimento de água, rapidamente, os objetivos da

106 resolução não podiam ser outros, se não normatizar os aspectos técnicos da prestação
107 dos serviços de abastecimento de água objetivando clara e melhora da qualidade da
108 prestação dos serviços contribuindo para a promoção da saúde e preservação do meio
109 ambiente. Bom a resolução é organizada em cinco capitulos condições gerais, condições
110 específicas para as unidades operacionais, qualidade da água, abastecimento alternativo
111 por meio de veículo transportador, o caminhão pipa. Isso é uma novidade vamos dizer
112 assim e, o capítulo cinco disposições finais. A questão dos capítulos nada foi alterada
113 mantemos os mesmos. Bom, nas disposições gerais, a gente vai tratar desde definições
114 como continuidade, paralisações, Vamos tratar dos tipos de paralisações programada,
115 emergencial especi cando como que deve ser o registro, a forma de comunicação para
116 cada paralisação e, claro nas paralisações acima de 12 h tem que ser provido o

117 abastecimento alternativo. Nessa parte não tivemos muitas contribuições, não teve muita

118 alteração. Na parte de intermitência traz a definição também, repetição dos eventos de
119 descontinuidade e foi incluído esta questão um parágrafo que vai tratar que a priorização
120 do abastecimento dos serviços essenciais nas regiões de intermitência. Esse foi um
121 acrescimo aqui que a gente acatou. Bom, na parte dos laboratórios, a resolução que foi

122 incorporada e também sem muitas modmcações na parte de laboratórios a gente vai tratar

12.3 tanto de estrutura e manutenção dos equipamentos, registros das análises e os
124 procedimentos operacionais padrões. Uma alteração que a gente acatou foi no sentido de

125 o treinamento, registro de treinamento dos operadores ele pode ser, não precisa estar

126 disponivel no laboratório em si, Ele pode ser disponibilizado assim que for solicitado, so'

127 uma facilidade mesmo. Bom, na parte da qualidade da água isso ja esta muito
128 consolidado, então não tivemos muitas alterações. Uma alteração, não e uma alteração,
129 mas e uma questão quando a primeira minuta foi disponibilizada ainda era a Portaria 2914

130 do Ministério da Saúde. Então, agora alteração para o anexo XX a partir de 28 de

131 setembro de 2017 e, que agora passou a vigorar, o anexo XX da Portaria de
132 Consolidação nº 5. Nessa seção a gente vai tratar dos parâmetros, da frequência de
133 amostragem, mas esse tema já está muito consolidado não temos que debruçar muito
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nele. Na parte do abastecimento por veículo transportador de água, o caminhão pipa, é
uma seção nova que a gente está tratando exatamente por observar durante as

fiscalizações a di culdade de a gente caracterizar uma situação de estar usando um
caminhão não adequado ou não caracterizado, então nessa seção da resolução a gente

vai tratar os requisitos tanto da condição e documentação do veículo. Tratamos também
da questão da manutenção do teor de cloro livre que deve estar na faixa de 0,5 durante o
transporte. Uma sugestão que foi acatada pela Agência é a questão da análise,

equipamentos para análise no caminhão e análise feita pelo motorista. Então, isso a gente
achou que ia ser uma dificuldade muitas vezes esses serviços são terceirizados. Então, a
gente acatou e retirou essa questão da análise pelo motorista e, destacando tambem que
o serviço prestado por empresas terceirizadas devem atender os mesmos requisitos

estipulados na resolução. Bom, na parte de agua basicamente não tivemos muitas, muita
polêmica, vamos dizer assim, já esta consolidado, então vamos passar para a parte de

esgoto que deu pouquinho mais de discussão. Primeiramente, importante falar que a
parte de esgoto, claro por ser uma norma mais nova vamos dizer assim não muito
discutida aí no ambito tanto estadual e nacional. A gente debruçou muito consultas
internas fizemos um workshop vamos dizer assim, que convidamos várias entidades
federal, órgãos do estado, convidamos também Procon, Ministério Público e fizemos um
amplo debate sobre temas que poderiam estar incluídos na resolução para a gente iniciar
uma proposta de minuta, então acho que foi e depois retornamos para dentro da ARSAE
para estarmos elaborando essa primeira minuta, Então, foi fruto de um grande esforço
interno quanto de contribuições externas também. O objetivo da resolução não podia ser
outro se não normatizarmos os aspectos técnicos do serviço de esgotamento dinamico
depois explico melhor essa questão. Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de
esgotamento sanitário e também contribuir para a promoção da saúde e aªpreservação do
meio ambiente. Bom, a organização do texto mantém os mesmos capitulos, são seis
capítulos ementa, definições e disposições gerais, as disposições específicas para as
unidades do sistema de esgotamento sanitário, suspensão dos serviços e disposição final,
então manteve. Bom, na parte das condições estruturais a gente vai tratar desde
identificação. Então, a gente acatou uma sugestão também questão da identificação fica
por conta do prestador desde que seja em um local de facil visualização. Não
necessariamente na faixada externa isso tica a cargo do prestador. Na parte de
segurança também quando deixamos o texto no sentido que englobe todas as unidades
se for uma elevatória subterrânea, obviamente não vai ser possível cercar, então
deixamos isso mais claro na resolução. Na parte da conservação da infraestrutura
também ela e importante tanto preventiva quanto corretiva, então teve uma sugestão de
suprimir a preventiva e a gente acha importante manter e, então mantemos. Na parte de
iluminação também, entendemos que a iluminação tem que estar disponivel não somente
para as unidades que vão operar para parte noturna mais para todas as unidades para
qualquer manutenção ou questão nesse sentido. Bom, na parte de correção de
extravasamentos que isso é uma novidade da resolução, que estipula prazos para
correção, então a gente teve algumas sugestões inclusive de aumentar o prazo de
alguma forma dobrando aumentando em outros sentidos. Então a gente entende que
esses prazos hoje estão sendo praticados e a gente entende que e preciso mantê Ios.
Mas, claro dependendo prestador, dependendo da situação a gente pode pactuar um
plano de ação e avaliar novos prazos. Mas, a princípio iremos adotar esses prazos e
acompanhar. Tentando gerar indicadores em cima dele. Na parte de não esta aqui na
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captura de gases também deixamos o texto, o texto era especifico falando da captura e
tratamento dos gases. Então, a gente deixou o texto da forma de que a captura e uma
ação, mas, porém, tem outras ações que podem mitigar essa emanação de gases
odorantes. Então, a gente deixou mais flexível nesse sentido também. Bom, na parte
ainda nas disposições gerais, na parte do esgotamento estatico, o esgotamento estatico
ele vai ser tratado em resolução especínca é um assunto que a gente quer debruçar ainda
mais e entender melhor tanto a parte da manutenção de quem vai sera responsabilidade,
monitoramento. Então, a gente está com discussão com a COPASA, o projeto lá na Serra
do Cipó, então a gente acredita que isso vai ser um projeto piloto, a gente vai poder
aplicar em outras regiões. Então, por isso menções que tinham na resolução sobre o

esgotamento estático a gente retirou e vai estar debruçando e convidando os senhores
também para estar discutindo e futuramente em breve, em breve futuro estar colocando
em discussão também a resolução para o sistema de esgotamento estático. Bom, na
parte de recebimento de lodo de sistema estatico que é similar também a resolução ela
detalhava bem essa questão do lodo, então como o esgotamento estático vai estar em
uma resolução especlâca a gente entendeu que seria prudente nesse momento tanto a

parte do monitoramento do lodo onde a resolução tratava das análises, volume, origem,

transporte e quanto a justificativa para o não recebimento do lodo a gente vai estar
estudando juntamente com o sistema estático e, a resolução vai mantem a questão que a
ETE ela pode receber o lodo do sistema estatico desde que ela tenha capacidade e isso a

gente vai avaliar com as análises, o acompanhamento das análises. Bom, o padrão de

ligação o prestador de serviço, isso e ponto pacifico, ele define o padrão de ligação a ser
utilizado pelos usuarios. No caso, da edificação abaixo da rede coletora a resolução ela
manteve sugestões na questão de o prestador apresentar propostas, então a gente

manteve. O prestador apresenta uma proposta que viabiliza o serviço. No caso do usuário

residencial a gente estava estipulando que o custo ia ser arcado pelo prestador, então,

isso eu vou explicar melhor quando a gente falar do condominial, então nessa faixa aqui a
gente retirou e no condominial eu explico melhor. Bom, nos usuários residenciais os não

residenciais arcariam com os custos com negociação da condição de pagamento junto ao

prestador de serviço. Bom, no condominial isso é uma seção que deu muita discussão a

gente tanto internamente, na parte técnica quanto com a diretoria levamos isso para o
conselho também. A gente entende que muitas vezes para resolver situações de conflito
ou mesmo para avançar na questão da universalização a gente tem que estar pautando o

sistema condominial existiu alguma dúvida, tivemos demandas recentes de problemas
quanto ao condominial, debruçamos muito conversamos e tivemos reunião na COPASA

e. a gente entende que para avançar na universalização a gente tem que manter a
questão do sistema condominial. Ele pode ser uma alternativa e ele deve ser uma

alternativa, ele pode contar, os ramais condominiais podem, no caso serão constituidas
faixas de servidão nessas regiões, nessas áreas quando os vizinhos tiverem conflitos e
não for possivel esgotar pode ser constituído uma faixa de servidão, essa faixa de
servidão vira publica e, neste caso a manutenção seria pelo prestador de serviços, essas

faixas podem ser jardim, passeio e lote. Essa e uma discussão que a gente vai continuar
tendo até para dimensionar o tamanho desse assunto, mas a gente acha importante para

a gente que quer universalizar, para a gente que quer avançar resolver essas questões do
esgotamento sanitário a gente precisa estar pautando o condominial que e uma solução
amplamente praticada e não pode ser deixada de lado nessa resolução. Bom, nas partes

de redes a intervenção na rede coletora e no ramal externo pelo prestador de serviço a
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manutenção preventiva da rede, principalmente em pontos de obstrução recorrentes ela
é determinada também na resolução. Quanto ao anexo I que trata das metas de
extravasamento, metas anuais conforme disse anteriormente na primeira audiência essas
metas são metas pratióadas pela COPASA atualmente e, claro tivemos algumas
sugestões de ampliação e conforme adotado em outros pontos da resolução, caso outros
prestadores, conforme característica do prestador e do local ou da região a gente pode
estar pactuando planos de ações que extrapolem essas metas, mas isso tudo a gente tem
que tratar para essa meta que a gente vai acompanhar. Na parte das elevatórias, então a
gente disciplina várias questões das elevatórias, na parte do conjunto moto bomba
reserva então o que a gente acatou é a questão que o conjunto tem que estar pronto para
uso. ou seja, não necessariamente tem que estar instalado no local, mas ele tem que
estar numa prateleira ou num local próximo que possa ser utilizado. Isso e um problema
recorrente de atrasos as vezes na correção é de não ter o conjunto moto bomba pronto
para uso. Obrigado. Bom, na questão da caixa de areia os dispositivos que retenham
sólidos grosseiros a gente acatou uma sugestão, ou seja, porque antes o texto
especificava remoção de areia e não é todas elevatórias todos os casos que vão ter a
remoção de areia, então a gente suprimiu isso do texto, mas em situação especifica a
gente vai tratar mas deixou dessa forma. Bom, na parte de registrar as ocorrências,
manteve, então as elevatórias têm que ser registradas as falhas, by-pass, extravasamento
e a gente manteve também. Bom, na parte do laboratório da ETE, a gente também era
uma parte que estava bem descrita bem detalhada, então a gente achou prudente nesse
momento resumir um pouco, ou seja, a obrigação de elaborar na ETE as análises, as
análises mais simples de pH, temperatura e sólidos sedimentáveis, as outras analises,
DBO, DQO e outras elas podem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizados
conforme caracteristica ou definição do prestador e, a estrutura e manutenção conforme
análise realizada, ou seja, se for só análise de pH, temperatura e sólidos pode ser mais
simplificada também. Bom, na suspensão dos serviços algumas sugestões para que fosse
permitida a suspensão, então, a gente já teve problemas com determinação da
suspensão dos serviços do tamponamento e a gente entende e continua entendendo que
existem outras maneiras para a gente resolver essa questão e, a gente vai estar
debruçando sobre elas, mas a suspensão a gente está vedando o tamponamento do
esgoto porque a gente entende que vai estar trazendo um problema ambiental resolvendo
um e trazendo outro maior que e a questão ambiental e, da parte da agua e esgoto são
esses pontos que a gente queria destacar aqui não temos tempo para debruçar a fundo a
todos os artigos, mas estamos a disposição caso alguém queira destacar algum ponto da
aqui resolução Vou passar para a Vanessa que vai falar sobre a resolução de condições
gerais Obrigado 3) APRESENTAÇÃO DA MINUTA DE RESOLUÇÃO DAS
CONDIÇÓES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO REGULADOS PELA
ARSAE-MG. Vanessa Miranda Barbosa/ARSAE-MG: Obrigada Rodrigo. Bom dia a
todos. Então, eu falar agora sobre as principais mudanças, principais alterações na nova
resolução de condições gerais. E uma resolução bastante extensa, então não da para a
gente abordar aqui todos os temas. Na parte das ligações sobre a obrigatoriedade da
conexão uma parte foi mantida igual mas vou destacar aqui pela relevância desse tema.
Toda edificação permanente urbana deve ser conectada as redes públicas de
abastecimento de agua e esgoto. Então, a partir do momento em que a rede é
disponibilizada para o usuário a estrutura está la' o prestador deve enviar uma
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comunicação para os usuarios sobre a disponibilidade das redes. Essa comunicação deve
conter uma mensagem sobre a importância da conexão e quais são as possíveis medidas
e cobranças a serem aplicadas. A partir desse aviso o usuário tem 90 dias para solicitar
as ligações de agua e de esgoto ou de um ou de outro. Após esse prazo, o prestador
deve fornecer ao titular dos serviços a relação de todas as edificações que não aderiram
as redes, mesmo após o prazo de 90 dias e, a partir desse momento também cabe a
cobrança da tarifa fixa de agua e de esgoto como eu vou explicar adiante. Em relação a
cobrança desses usuários factíveis de esgoto, vencido esse prazo de 90 dias para a
solicitação, desde que a rede de coleta esteja interligada a uma estação de tratamento
que haja consumo de água naquele imóvel ou por ligação ativa de água ou por fonte
própria e haja viabilidade de conexão por meio de ligação convencional o prestador pode
cobrar a tarifa fixa que é referente a disponibilização da infraestrutura dos serviços. Uma
mudança que a gente propôs e depois voltou atrás foi a permissão de efetuar a conexão a
rede pública desde que o coletor predial estivesse disponível em área pública e apto a
conexão. A exemplo do Espirito Santo que já fez isso, mas devido as necessidades de
vistoria nas instalações internas e a um possível risco que o efluente causasse dano tanto
a rede quanto ao próprio sistema de tratamento a gente voltou atrás nesse ponto. Então,
o que o prestador pode fazer para tentar incentivar as ligações de esgoto reduzir os
problemas ambientais e a cobrança da tarifa fixa que alem de promover o incentivo vai
permitir o investimento relacionado a infraestrutura. Uma exceção nesse caso da
cobrança da tarifa fixa para os factíveis de esgoto é que se o usuário tiver uma fossa
septica ou uma outra solução de esgotamento próprio nos termos da legislação ambiental
regular com uma documentação que comprove essa regularidade ele pode apresentar e
solicitar a isenção dessa cobrança de tarifa fixa. Nos casos dos usuários factíveis de
água, a Lei 11445 é clara que havendo uma rede disponivel toda ediâcação urbana é
obrigado a se conectar. Então, os casos de poços em área urbana eles são para
situações específicas não são para abastecimento normal. Então, havendo rede
disponivel todo usuário e obrigado a se conectar. Então, da mesma forma que para os
factíveis de. esgoto, vencido o prazo de 90 dias para solicitar a ligação de água o
prestador passa a poder cobrar tarifa fixa de água, referente a estrutura da rede e das
ETAs toda infraestrutura desde que haja viabilidade para conexão por meio de ligação
convencional. Ainda na parte das ligações, a execução da ligação de agua e da religação,
ai a mudança que vem aqui e que a gente acrescentou a religação nesse quesito, a
execução da ligação ou religação de água fica condicionada à rede de esgoto, exceto se
o usuario dispuser de um sistema de esgotamento sanitário estatico próprio e funcionando
em condições adequadas ou se a ligação à rede de esgoto que ainda não estiver sido
executada devido a uma inviabilidade tecnica estando essa inviabilidade em processo de

solução. Ai nesse ponto quando houver uma inviabilidade técnica o prestador vai ter 30
dias para propor uma solução para o usuário, uma alternativa, já apresenta o orçamento e

impactos de qual seria uma outra forma de resolver a questão da inviabilidade para
viabilizar a conexão. O prestador vai ter que fornecer trimestralmente, isso aqui e uma
novidade porque até vou fazer uma pequena correção teve uma confusãozinha em um
dos slides que o Rodrigo apresentou porque a gente ficou indo e vindo nesse assunto,
mas no final cou a gente voltou atrás da gratuidade para os usuários residenciais da
resolução dessa questão da inviabilidade técnica. Ela não vai ser gratuita e nem para os

usuários residenciais o custeio vai ser pelo usuário, principalmente, pelo fato de a gente
não ter como estimar o impacto nanceiro porque a gente não tem dados sobre quantos
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usuários estão nessa situação de inviabilidade. Então, para resolver esse probleminha a
partir de agora o prestador e obrigado a fornecer trimestralmente para o titular, para o
órgão ambiental competente e para a ARSAE a relação atualizada dos usuários que se
encontrarem nessa situação, de que não conectaram a rede por questão de inviabilidade

técnica. Outro ponto que a gente voltou atrás por um motivo parecido sobre não ter
informação suficiente da extensão da questão foi o prolongamento de rede. A ARSAE

mantem agora a regra antiga da resolução 40 de gratuidade na zona urbana de ate 25m
de extensão de rede e na zona rural até 40m. Na versão inicial da nova resolução de

condições gerais a ARSAE tinha proposto uma divisão de 50 e 50% entre prestador e
usuário da metragem não gratuita. A gente voltou atrás nisso também por essa questão

de não ser possível nesse momento estimar o impacto financeiro, então mantem do jeito
que é hoje na resolução 40. Uma novidade aqui é que o preço da metragem excedente
ele vai ter que estar apresentado na tabela de serviços não tarifados para alguns
prestadores já está para COPASA, por exemplo e os que não tiverem tem que ter o preço

da metragem. Passando para a parte de faturamento e cobrança, em relação da

determinação do volume utilizado de agua houve uma pequena mudança, eu destaquei
aqui o que foi mantido, mais a mudança foi que em relação quando tem a leitura inicial ou

programação de rota de leitura a resolução já dizia e mantém que o ciclo de leitura ele
tem esse limite de 15 a 39 dias, não pode ser inferior a 15 dias ou superior a 39 dias,

Antes tinha essa condição de que quando esse intervalo de leitura fosse extrapolasse os
limites de 39 dias a tarifa fixa deveria ser proporcional ao número de dias realmente lidos.

Isso a gente tirou porque tem uma regra que o prestador tem que emitir uma fatura para

cada mês do ano, 12 faturas por ano para cada usuário, então dessa forma mesmo que
uma das faturas tenha tido uma leitura com menos de 15 dias o usuario nunca vai pagar
mais do que 12 tarifas fixas por ano. Então, se no mês que ele tiver uma leitura de 40
dias, por exemplo ele pagar uma tarifa fixa maior por causa disso ele não vai pagar uma
tarifa fixa menor em outro mês em contrapartida. Então, sai essa regra e mantém a regra

de 'que são 12 faturas por ano, 12 faturas ftxas por ano. Uma exceção para a regra de
determinação do volume utilizado de água são os casos de impedimento de

inconsistência de leitura. Nesse caso o volume de agua vai ser estimado,

preferencialmente com essa ordem de preferência pelo volume médio que são os 12

últimos ciclos de faturamento isso mantem ja estava na outra resolução 40 ou por volume
utilizado imediatamente posterior a regulação da medição, aqui tem uma novidade teve
uma contribuição para aumentar esse prazo de 7 dias para 10 dias foi acatado ou o
volume presumido. Ainda nas exceções, no caso de impedimento de leitura, no caso de
impedimento de acesso ao hidrômetro por mais de três ciclos de leitura o prestador deve

notificar o usuário por escrito e, após seis ciclos sem regulação pode haver suspensão do
serviço, cobrança a maior de 150% do uso presumido e cobrança menor de 50% se o
motivo for por omissão do prestador. Uma outra exceção é no caso do volume atípico no

periodo de racionamento, nesse ponto a ARSAE ja tinha uma regra estabelecida na

resolução 68 de 2015 que quando há inconsistência de leitura no período de

racionamento determinada pela percepção do volume atípico o faturamento se da'
preferencialmente pelo uso medio so que essa regra estava um pouco vaga, então a

gente resolveu revogar esse trecho e deixar a regra mais clara aqui. Então, a regra é que

se foi verificado o volume atípico os usuários estão sendo afetados nesse momento por
medidas de racionamento e, não ha nenhuma irregularidade por parte do usuário o
prestador deve aplicar uma redução sobre o volume utilizado para fins de faturamento
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durante a vigência das medidas. Essa redução ela vai ser de metade do volume que
exceder o volume médio da mesma forma que e hoje a regra para caso de vazamento
oculto e essa redução não se aplica para os casos que volume atípico que já tinha
detectado antes doinicio das medidas do racionamento mesmo que ele continue durante
essas medidas Uma outra questão que não estava bem normatizada era como que se
dava, como que se dar a devolução pelo prestador ao usuário no caso de inconsistência
da medição por erro do hidrômetro, comprovado com laudo técnico. A resolução ja' falava
que essa devolução deveria acontecer, mas não regulamentava como. Então, a regra vai
ser que quando houver esse erro de medição a maior o prestador vai ressarcir o usuário
retroativamente a data de instalação do hidrômetro ou a data da última aferição que
comprovou que o hidrômetro estava lendo corretamente, Esse ressarcimento vai ser
calculado com base no percentual de erro informado no laudo técnico. Porque, por
enquanto uma coisa que acontece e que depois que trocou o hidrômetro corrigiu o
hidrômetro fazse uma Ieitura por um tempo e tomase como base essa leitura posterior a
correção para fazer o ressarcimento de anos atrás não necessariamente o consumo
depois da correção do hidrômetro vai refletir o consumo passado. Então, por isso que o
ressarcimento vai se dar pelo percentual emitido no laudo técnico. Esse erro do
hidrômetro e um erro justificável, então ele não caracteriza devolução em dobro desde
que o prestador esteja cumprindo os intervalos de verificação do hidrômetro estabelecidos
pelo Inmetro. No tema da medição individualizada que foi bastante discutido, um primeiro
ponto a esclarecer e que a resolução só trata da medição individualizada pelo prestador
de serviços, a gente sabe que existe também a medição individualizada que é oferecida
por empresas terceirizadas que o proprio condomínio contrata, nesses casos a relação do
condomínio com o prestador continua a mesma, o prestador do faz a leitura do hidrômetro
principal efetua o faturamento conforme as regras e, esse e o outro caso que e o caso
que o usuário e o condomínio, por exemplo solicita a mediação individualizada ao
prestador que vai implantar e fazer a manutenção, Então, mediante solicitação do usuário
o prestador vai ter que se ele oferta o serviçode medição individualizada e o usuário
solicitou ao prestador ele tem que atender desde que sejam atendidos todos os requisitos
técnicos que são elaborados pelo prestador de serviços e tem que ser divulgados no site
do prestador e esses requisitos eles vão passar a ser homologados pela ARSAE porque
foram percebidos muitos problemas de diferenciação de usuarios regras que as vezes
faltavam algumas justificativas os usuários reclamam porque não podem ser atendidos.
Essas regras vão ser homologadas pela ARSAE e a partir da publicação dessa resolução
todos prestadores tem 90 dias para encaminhar a ARSAE os requisitos técnicos para
implementação de medição individualizada. As adequações necessárias nas instalações
prediais para possibilitar a medição devem ser executadas e custeadas pelo usuário. A
aquisição, instalação e manutenção dos hidrômetros é de responsabilidade do prestador,

mas e também custeada pelo usuário. Os valores devem ser diferenciados conforme
tecnologia empregada, eles vão constar da tabela de serviços não tarifados homologados
pela ARSAE. Quando o hidrômetro está na parte interna a guarda e conservação é de
responsabilidade do usuario e se comprovado mau uso do hidrômetro o ônus decorrente
da substituição é atribuída ao usuário sem eliminar a aplicação de sanção que e cabível.

A leitura dos hidrômetros individuais pode ser visual, remota ou por informação do usuário

essa questão da leitura por informação do usuário foi uma contribuição acatada cada
unidade usuária passa a ser independente tanto para fins de faturamento quanto de
cobrança, então é emitida uma fatura para cada unidade usua'ria e como cada unidade

 

Arm MG , Agencia Reguladora de Serviços de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Santuário do Estado de Minas cera.;
Rod Joao Paulo",/100! , Ed Gerais, nº 913 andares | CF93163079017 Belo Horizonte , MG

Telefones in) 3915 8119/ 391578133/ 3915 5112 1 www arsae mg gov br

  



416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
433
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

:».GÉNQA-nl
REGULADORA

ARS/temo
passa ser independente é permitido o desligamento individual do ramal interno o usuário
pode solicitar e da mesma forma é permitida a suspensão pelo prestador de serviço em
caso de fraudes, de inadimplência em outras situações que já são previstas para
suspensão dos serviços de água, A diferença medida entre o volume, a diferença entre o
volume medido no hidrômetro principal e na soma dos hidrômetros individuais ela deve

ser cobrada separadamente em fatura própria do condomínio. Na proposta inicial o
prestador ficava a critério do prestador, se ele enviaria essa fatura própria do condominio

ou se ele ratearia diferença entre cada unidade usuária, cada economia. A gente decidiu
manter só essa opção da fatura própria do condominio devido a problemas internos em
alguns condominios que os próprios moradores reclamavam de outros moradores que

estavam fazendo gato", por exemplo, e o valor total acabava sendo rateado por todo

mundo. Então, dessa forma se tive rum problema individual aquela unidade usuária vai ter
a suspensão da ligação de água. Se tiver um problema no pagamento dessa parte que

não vai ser rateada que vai ser enviada diretamente para o condomínio, pessoa jurídica,
pode haver o corte da ligação principal como um todo e ai o condomínio tem que resolver.

Em relação a diferenças apuradas e cobrança de valor indevido. No caso de não emissão
de fatura ou emissão com valor incorreto sem culpa do usuário, aqui mantêm-se as
regras, a única modificação que foi feita e que a atualização pelo IPCA mais juros simples
de 1% ao ano foi alterada para atualização pela Selic por uma questão, principalmente, de
padronização, na própria resolução alguns tipos de ressarcimento são pela Selic e outros

eram pelo IPCA mais 1%. Então, agora ficou estabelecido que tanto nas devoluções do

prestador para usuários quanto nas devoluções dos usuários para o prestador de atraso,
por exemplo, a taxa de atualização monetária vai ser a Selic que já engloba inflação e
juros, então, não, é uma exemplificagéo. Uma contribuição foi que na resolução não
estava claro como que o que seria o procedimento no caso da emissão de fatura com
valor incorreto por culpa do usuario mencionado, mas a regra não estava tão explicita,

então no caso de faturamento a menor por culpa do usuário, geralmente a situação e

basicamente que o usuário não informou corretamente a categoria. Ele é uma industria,

mas ele informou que e residencial ou o contrário, então ele pode vir a ser faturado a
maior ou a menor por erro do usuário que o prestador não tem tanto controle, então no

caso de faturamento a menor e feita a cobrança do valor não recebido, mais a atualização
pela Selic e, no caso do faturamento a maior a devolução e feita nas faturas
subsequentes, sem acréscimos, no segundo caso sem acréscimos porque o usuário não
fez de propósito digamos assim ele pagou a mais porque ele não vai informar
incorretamente por má fé para pagar a mais, então a gente entende que não foi por esse
motivo que não vira' um acréscimo. Então, aqui só destacando também a mudança da
troca do IPCA e juros simples pela Selic e também no caso da inadimplência quando a
inadimplência o prestador continua podendo cobrar a multa de até 2%, mas, a correção
monetária passa a ser pela Selic. No caso da suspensão por inadimplência a gente
flexibilizou um pouco a comunicação atendendo contribuições. Então, a suspensão por
inadimplência pode ocorrer após 30 dias de um aviso prévio para o usuário que tem que
ocorrer com 1 mês de antecedência e, e necessário um novo aviso se a suspensão não
for executada em ate 90 dias desse mesmo aviso. Quando houver suspensão indevida a
religação pelo prestador deve ocorrer num prazo máximo de 12h sem ônus para o
usuário, antes esse prazo estava de 4h foi uma outra contribuição que foi acatada porque
não estava tão razoável o prazo, mas se o prestador oferece o serviço de religação de
urgência com um prazo inferior a 12h ele vai ter que oferecer esse serviço também para o
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usuário que teve a ligação suspensa indevidamente. Então, os pontos mais relevantes, os
destaques já encerraram aqui. Eu só vou fazer uma colocação sobre algumas outras
alterações gerais que foram acatadas, alguns prazos em dia corridos foram alterados para
dias uteis. Algumas obrigatoriedades de comunicação menos relevantes foram ou
retiradas ou flexibilizadas. Houve uma simplificação nas informações obrigatórias na
fatura que foi uma contribuição bem recorrente e, alterações na redação para deixar o
texto mais claro e tirar algumas ambiguidades e, algumas alterações não acatadas em
geral foram alterações que iriam contra outras normas existentes como a contribuição de

permitir a inscrição do usuario inadimplente no serviço de proteção ao crédito, a ARSAE
não pode fazer isso, sugestões que fogem a competênciada ARSAE e algumas das
solicitações sobre prazos mais longos não foram acatadas por falta de justificativas ou
porque a gente entende que situações excepcionais ja' estão abarcadas nos prazos mais
longos que estão sendo concedidos para 20 ou 30% dos casos e os prazos já foram
estipulados com base nas informações operacionais dos próprios prestadores a maioria
dos prazos já são cumpridos e não tinha necessidade de aumentar esse prazo. Mas, o
prazo para a resolução entrar em vigor foi alterado de 90 para 180 dias devido as
contribuições. Obrigada". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Obrigado,
Vanessa. Quero parabenizar toda equipe da ARSAE pela dedicação pelo trabalho e

posso falar para os senhores que não foi facil desmembrar essas resoluções e depois
debater com a área técnica com a população esses assuntos. Então, eu gostaria tambem
ade agradecer a presença da ouvidoria, Ouvidora da ARSAE, Maria Cristina. Nosso

assessor de ouvidoria, Evandro e o Duilio representando a assessoria de comunicação
aqui e agradecer prela presença e apoio. Bom, vou abrir a palavra para quem quiser fazer
a contribuição no debate, eu já queria de pronto colocar alguns assuntos que eu acho que
importante destacar com relação, por exemplo, foi colocado aqui pela Vanessa da.

questão da medição individualizada, essa proposta, Mauricio, última que a gente colocou
eu acho que vai viabilizar resolver alguns problemas com a alto leitura, eu acho que isso
não ter prejuízo para nenhum prestador na medida que o hidrômetro principal e o que vai
ser efetivamente aferido com todos os outros, mas é importante que isso aconteça para
sair daquela possiblidade de não ter que o proprio Ieiturista percorrer todos os andares, e

eventualmente a solução apresentada foi o hidrômetro lá da porta dos apartamentos,
aquele caso, acho que a leitura alto declarada seria importante porque o usuário vai ter a
sua fatura com aquele valor e a empresa vai perceber o que está no hidrômetro central.
Então, eu acho isso foi um grande ganho, fruto desse debate que a gente fez da última
reunião sobre um assunto importante que chegou a nossa ouvidoria. Bom, eu tinha
anotado aqui também para falar da questão dos factíveis que e outro assunto polêmico e
que nos resolvemos aqui nessa resolução colocar a obrigatoriedade da população de se
conectar a rede de esgoto e autorizar aos prestadores a cobrar a tarifa fixa dos factíveis,
Isso e muito importante e, eu quero destacar porque isso vai gerar muita polêmica, muita

discussão. Não sei se tem alguem da sociedade de proteção ao consumo, nosso
presidente do Conselho da ARSAE é do Procon, mas é uma medida que nós entendemos
ser realmente necessaria porque a questão da conectividade é importante. tem um alto
custo do prestador e isso tem que ser feito e, as soluções individuais que foi um assunto
penoso para nós, para discutir se o cidadão quiser fazer sua própria fossa, quem que vai
atestar que essa fossa efetivamente funciona e cumpre seu papel tecnico de tratar o
esgoto. O prestador? O município? O estado? Então, nós não conseguimos avançar
nessa discussão e colocamos como está na resolução. Se ele apresentar as
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normatizações ou as licenças que for municipal, estadual, o prestador pode suspender a

tarifa fixa, mas e assunto polêmico porque nós entendemos a dificuldade fazer o
monitoramento espaçado dessas soluções então dai autorização para cobrar tarifa, tarifa
fixa em factíveis que leve para tratamento, isso e muito importante, e outro assunto que

acho extremamente polêmico e eu quero deixar claro aqui que e a questão das fontes
alternativas de água que nós na nossa resolução estamos entendendo que não e

autorizado por lei fonte alternativa de água para abastecimento humano. Então nós
estamos vedando isso e o prestador vai ter que fiscalizar e notificar porque pode ter fonte
alternativa mas que não vá para o mesmo reservatorio onde tem a fonte de

abastecimento público que e para abastecimento humano, isso e uma questão de
vigilância sanitária e um problema que eu acho que existe no estado inteiro mas temos
várias situações desse tipo, que solicita inclusive suspensão do serviço público e tem isso
já caracterizado porque tem muitos que só cobram e a COPASA já faz isso,

principalmente, cobra só pelo volume proporcional de esgoto da fonte alternativa mas nos

estamos simplesmente cumprindo uma norma nacional que obriga as pessoas
conectarem na rede pública do qual obrigatoriamente tem garantia de qualidade,
então tem todo o monitoramento, tem toda a segurança sobre a saúde pública. Então, nós
não podemos permitir legalmente uma outra fonte sem que tenha essa segurança. Então
eu sei que e um assunto também que vai gerar muito debate, muito polêmico que tem
muitas soluções já implantadas sim e os prestadores vão ter que lentamente notificando e
acordando porque vai ser cobrado tarifa fixa desses dessas ligações, desses arranjos
individuais. Bom, são esses três assuntos que eu queria já colocar que foram
extremamente polêmicos. E, ai eu vou abrir agora para palavra você podia Érica, Livia,
desculpa. Pegar o microfone porque já tem pessoas querendo falar, gostaria so de fizesse
obrigado a identificação, por favor. Vamos começar aqui, vereador . %
Gamboge/ARSAE-MG: Bom dia, meu nome é Lívia, gerente de regulação. Só reforçando
que o Dr. Gustavo mencionou que todas as contribuições vão ser registradas em ATA,
mas a gente pede que posteriormente vocês encaminhem para nós pelo e-
mail audienciapublica27©arsae para poder estar analisando cada uma, está bom muito
obrigada, viu". Aílton Moraes] Vereador do Município de Limeira do Oeste: Bom dia a
todos né o senhor pôs um ponto na questão dos poços artesianos na última fala do
senhor ai. Mesmo que os poços estejam com um lado técnico que ele é agua é potável.
Se acha que vai deixar de existir? " Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG:
Não é deixar de existir. O problema é quem vai garantir a qualidade dele é uma

discussão que eu acho que quem ja tem operando vai ter que fazer com o prestador e a
gente também entende que o municipio deveria entrar nessa discussão na medida que
ele eventualmente tivesse uma forma de garantir a qualidade da água dessas fontes. E,
claro que nos vamos enfrentar situações ao longo do estado onde a fonte alternativa ela
não e alternativa ela é necessária porque o prestador eventualmente esta com problema
de fornecimento. Então, isso vai ser uma situação com certeza nos vamos deparar ai ao
longo do estado, mas do ponto de vista legal a fonte oficial teria que ser a pública porque
ela tem que toda essa garantia de qualidade de monitoramento e que leva a segurança da
saúde pública, mas com certeza nos vamos ter discussões aí ao longo do estado teremos
que eu flexibilizar o municipio atestar ou prestador reconhecer que não temo como
atender e legitimar alguns poços, mas não tem outros que a gente conhece em áreas
urbanas como Belo Horizonte que tem fonte alternativa sendo utilizado para
abastecimento humano sem nenhum controle de qualidade dessa água. Então, e um
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problema e essa resolução vem colocar luz a esse problema. Mas, é claro que essa
situação que você colocou vai existir. Ailton Moraes/ Vereador do Municipio de Limeira do
Oeste: "Porque é um problema da minha cidade. Nós temos a COPASA, vamos supor,
choveu nos não temos água na nossa cidade, ela fica aí três a quatro dias que a cidade
somente em mais lugares mais altos não tem água e então o povo foi furando poço
artesiano dentro da cidade, inclusive os próprios funcionários da COPASA tem poço
artesiano dentro da minha cidade, vários. Então, e um problema e grande porque a água
não chega e o povo o que que faz, e uma alternativa, la se chover não tem água. A parte
de tratamento de esgoto também porque os bueiros sobem tudo as tampas de esgoto,
corre a céu aberto. Então, e um problema muito grande dentro da minha cidade essa
questão de poço artesiano. Alguns são registrados, outros não, então vai ser se essa
medida for tomada e' um problema para a sociedade muito grande A não ser que a
COPASA muda o jeito de trabalhar na minha cidade porque nos estamos lá hoje com a
estação de tratamento criada há 40 anos atrás, a cidade cresceu nos temos um
resen/atório de 300 mil litros de água numa população de 5000 pessoas. Então, não e
dentro da cidade, mas chega em torno nossa cidade está até inchada porque o senso ha
10 anos atras hoje tem duas usinas que, pois, criou-se dentro do nosso municipio. É uma
cidade que está crescendo sem estrutura, então e um problema muito grande a questão
de agua na minha cidade. A população cai em cima de nos que somos vereadores acha
que e um problema nosso nós corre atrás, FUNASA viabilizou um projeto la de dois
milhões e meio, Isso ficou uns 4 e 5 anos e, não se fez nada. O prefeito fez o projeto
mandou e não foi atendido, Esse dinheiro hoje está impossibilitado porque perdeu o
recurso então é um problema aqui lá não e sei segundo o que a gente cou sabendo que
a COPASA reestruturou toda isso as equipes, e tem umas ideias novas, a gente torce
para que isso aconteça. Então, isso é um problema nosso". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: É Limeira do Oeste, ne vereador? Nós vamos anotar isso. A ideia
é exatamente aqui o prestador resolva esse problema para que a fonte alternativa não
seja fonte principal e tem a prestação de serviço público adequada e essas fontes
alternativas seria para usos comerciais e industriais nesse sentido, mas nos vamos anotar
aqui e vamos acompanhar e deixar a disposição também a ARSAE para o prefeito que se
quiser se os senhores em quiserem um acompanhamento nosso lá no municipio. Deixar
os nossos contatos depois com a área operacional para a gente verificar e acompanhar a
prestação de serviço la' e solicitar do prestador informações e prazose planos para
resolver os problemas la, esta bom. Obrigado, pela contribuição pela presença. Quem
mais? Dr. Licínio", Licínio Xavier! Associação Mineira de Municípios (AMM): Bom dia a
todos, Dr. Gustavo mais uma vez obrigado pelo convite. Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE MG: 'Eu que agradeço Licínio". Licínio Xavier! Associação Mineira de
Municipios (AMM): JustiHca a ausência do nosso presidente, Dr. Gilvan, que encontra se
em Brasilia. Eu tenho três perguntas a fazer talvez três questionamentos. Um deles os
jornais agora da semana circulação aqui no estado fala da preocupação dos Municipios
Mineiros em relação a privatização da COPASA como são municípios que não trazem
receita para a concessionária, gerou assim desconforto para os prefeitos na possibilidade
de haver interrupimento desse contrato. É só uma pergunta. Uma segunda e
odesconhecimento quase público em que a COPASA se encontra em 600 municipios
mineiros e 200 outros fechando a conta dos 853 municípios são SAAEs municipais. Fica
essa pergunta, a ARSAE ou a COPASA pode exercer uma ação fiscalizadora
averiguando a qualidade de agua e procedente desses municipios? E uma terceira, essa
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semana agora fim de semana passada com essa semana, o município do Norte Minas

não me lembro aqui e outro da região metropolitana, secretários me procuram na AMM e
lá eles me falam que tem um poço artesiano, Sr. Licínio fazemos uso do poço artesiano, e

ai diz para ele, pergunta para o secretário essa água é tratada não é distribuída a
população do jeito in natura vamos dizer assim, do jeito que sai do poço eu levo a

população e da região metropolitana aqui tem uma cidade de menos de 10.000

habitantes me assustou muito, é água advinda de uma nascente a montante do município
e e também distribuída a população sem nenhum tratamento. incrível, ne, 100 Km de Belo
Horizonte. Então ca ai três questionamentos". Gustavo Gastão Corgosinho

Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, Licínio pela presença pela contribuição vou começar de
tras para frente eu acho que e mais facil a questão da agua bruta e um grande problema e
muitos dos poços artesianos, vereador, exatamente se distribui agua bruta não tem nem
cloração e pela norma a gente teria que fazer pelo menos a cloração pressupondo que a

água do poço dispensa filtração, mas a cloraçao é extremamente importante até porque o
transporte dela ela pode ser contaminada na tubulação nos reservatórios individuais,

então e' questão de saúde pública a questão do controle da qualidade da agua

pressupondo suas normas, agua de captação superficial como você falou eu conheço
municípios que capta água de cachoeira e distribui a população, conheço municípios que
captam agua de poço artesiano e distribui bruta. A água superficial tem que ser filtrada.
Tem um processo de limpeza, decantação, mas eu tenho que ser filtrada, clorada e
distribuída. São as normas de qualidade. Quem fiscaliza isso? Já na segunda resposta,
Licínio, a ARSAE só pode exercer sua atividade de criação e de regulação se tiver um
convênio com o município se não tiver um convênio não pode fazer. A COPASA também
não conseguiria fazer esse acompanhamento que ela já tem também uma estrutura para

atender as suas demandas. A responsabilidade pelo controle da qualidade da agua

distribuída a população é da Secretaria Estadual de Saúde através dos programas do
Siságua e Vigiagua que e o programa de monitoramento da qualidade da água distribuída
a população, inclusive deveria se ter esse um plano de monitoramento de rotina de
monitoramento da agua distribuída a população para acompanhar a água que a
população está acompanhando e contestar ao prestadore ao regulador, caso apareça

alguma divergência nos parâmetros de qualidade e a gente sabe que por questão

econômica vários municipios tem dificuldade na suas secretarias ou do próprio estado de
repassar recursos para regionais para fazer esse acompanhamento. Mas, quem pode

acompanhar a qualidade da agua servida a população é a Secretaria da Saúde através da
Vigilância Sanitária, a responsabilidade inclusive e dela. O prestador é obrigado por lei
fazer várias análises na sua produção de agua de água e nos acompanhamos isso. Todos
os prestadores, mas na ponta quem tem que fazer e a Vigilância Sanitária. Bom, e a
última questão, a vice-presidente da COPASA esta aqui eu não posso responder, nos não

temos informação sobre esses processos. O que é importante dizer que de fato a tarifa da
COPASA cobra um subsídio cruzado ela permite municípios de população pequena de
5.000, 10,000, 20000 habitantes sejam atendidas independente da sua viabilidade

econômica porque tem município como Belo Horizonte, Contagem e outros Betim que
mantem equilibrio econômico. Eu acho que uma proposta de privatização tem que pensar
isso como que vai se dar até porque o PL que está tramitando em Brasília pressupõe a
manutenção dos contratos de programa até sua vigência então tem município que tem
contrato por mais de 20 anos de duração isso vai se permanecer então, o fato e ainda
esse assunto a gente estava discutindo a pouco com a Cristiane que é um assunto ainda
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novo como que vai se dar e tem que aguardar aprovação do PL Nacional e as políticas
do estado que a gente sabe que é uma intenção do governador mas acredito que esteja
sendo desenhado ainda a modelagem junto com seu secretário desenvolvimento
econômico como vai se dar esse modelo essa forma e na minha opinião tem que
conversar com os municípios a AMM e fundamental parceira importante para isso.
Gostaria de falar alguma coisa, Cristiane. Pois não? " Edicleusa Veloso Moreira/
FUNASA: Olá, bom dia a todos, meu nome é Edicleusa Veloso, sou engenheira
sanitarista e estou como superintendente da Fundação Nacional de Saúde em Minas
Gerais. Só respondendo Limeira do Oeste teve um projeto la de água abastecimento
água para a sede que foi assinada em torno de 2012 e 2014 so vou ver questão da data
de assinatura e, o grande problema que nos temos na FUNASA é apresentação de
projetos exequiveis. Então, só agora foi cancelado convênio no início desse do primeiro
semestre em função de todo o processo, análise do projeto, licitação da obra, execução.
Imagina ai convênios assinado em 2012 nós estamos em 2019, olha quanto tempo.
Então, a união, tanto a união quanto o estado eu acho que são parceiros estão buscando,
mas o nosso grande problema hoje vereador chama se projetos e o nosso o nosso
compromisso com a gestão pública com a gestão desses recursos de buscar literalmente,
principalmente, com projetos exequiveis, esse e o grande problema. Hoje em Minas
Gerais nos temos um bi, aproximadamente um bi de reais em obras, convênios
assinados e, disso aí nos temos 16 milhões em obras que estão em andamento. Nós
temos 630 convênios em 400 aproximadamente, 420 municipios mineiros e, vou falar com
o senhor e uma instituição sólida ela corre atrás dos seus engenheiros exatamente
capacitados. A gente tenta auxilia-los mas, nos estamos com um grande problema que e
isso que vai abordado aqui agora que eu e Gustavo sempre nos reunimos a respeito
disso que chama operacionalização As vezes a gente entrega empreendimentos e é a
vontade do prefeito mas, não é a vontade dos vereadores para colocar para a
funcionalidade visando sempre a questão do acatar o valor disso como que vai ser para
população, então, nos temos que mudar essa visão aí e não e isso porque recurso nós
estamos tendo, nós estamos todos correndo atras aqui, é uma corrente por isso que essa
manhã estamos todos aqui, é uma corrente na área de saneamento para buscar
qualidade de vida para a população não só preocupação do senhor como eu acho que é
preocupação de todas as pessoas que estão nesse ambiente aqui agora mas nos temos
que preocupar com projeto exequivel e, preocupar em executar politica uma coisa e
implantar e a outra e regular e, as vezes lá eu estou trabalhando na FUNASA nos
estamos com um grande problema que nos estamos entregando as obras e, nos não
estamos tendo a questão da de colocar para funcionar existe objeto e objetivo, objeto está
sendo alcançado, mas o objetivo é a funcionalidade é que a gente ta tendo assim não e'
problema não nós temos que trabalhar mais, saneamento é algo novo no país e nos
temos é que trabalhar isso falar mais uma taxa mas não é mais uma taxa; Tentar
amenizar, mas é a busca da qualidade de vida da população e estamos lá viu vereador, a
disposição do senhor para poder atender a hora que o senhor precisar quem sabe com o
projeto agora ele está legal, esta beleza eu acho que fizeram até licitação. A gente buscar
novas novos recursos que a qualquer momento deve ter abertura para novas captações e
as vezes o recurso não da como o dinheiro é muito acaba que cinco anos seis anos para
fazer a obra e ai o recurso não da que faz ajusta essa meta para ser a gente fala etapa
útil. Inicialmente, atenderia 100% da população, mas com o passar dos anos foi
diminuindo o valor do recurso a metafísica, meta financeira não encaixa, uns 6 e 7 anos
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para fazer. E, aí ajustam a meta que dé para atender 70, mas, que dê etapa útil, ou seja

funcionalidade. Obrigada. " Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: "Eu que
agradeço Edicleusa queria saudánla aqui também superintendente da FUNASA. Obrigado,
queria agradecer também o Márcio do SAAE de Itabira que está aqui, diretor

administrativo, obrigado pela presença. Passar para nossa Bel Chiodi. Ah, não desculpa

vereador, vereador queria falar um pouquinho. Pode falar, por favor. Ailton Moraes!

Vereador do Município de Limeira do Oeste: Como que é o nome da senhora? " Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Edicleusa. " Aílto, Moraes! Vereador do
Municipio de Limeira do Oeste: Nós não perdemos a verba? E, voltando é o seguinte,
esse projeto ele na epoca, esse projeto ele foi na época foi feita até licitação e quem
ganhou foi uma empresa de Campinas Verde, Minas Gerais lã. Mais, e aí? " Gustavo
Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Vereador, eu gostaria só que o senhor fizesse
uma contribuição porque outras pessoas queriam falar. Eu gostaria que o senhor
conversasse sobre projeto porque depois ela pode dar inclusive as informações, telefones

de contatos e a gente tambem tem um contato bom com a FUNASA e é muito imponente

que ela te de essa orientação e o senhor leva para o prefeito porque muitos municípios de
pequeno porte são atendidos pelo projeto da FUNASA. Então, só para a gente porque
tem outras contribuições sobre o assunto que a gente está debatendo e discutir com o
senhor." Ailton Moraes] Vereador do Municipio de Limeira do Oeste: A gente vê que esta'
em um estado que pode falar falido, ne. Então,.nós pega uma verba do governo federal e

a COPASA e do governo do estado, perde uma verba dessa, e ai? O estado falou a ser
privatizado, né. Não está tendo nem condições de tocar. E ai, o povo vai ficar à mercê de

quê? Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Na FUNASA tem muito desse
problema, né Edicleusa. Oprojeto não consegue ser implementado por prazos. Tem

outros lugares que a COPASA ajuda na execução dos projetos e é uma discussão que a
gente quer levar a diante que assim tem muitos municípios que consegue a estação com
a FUNASA, mas tem problema com operação, E, aí a gente tem proposto a operação ser

passada eventualmente por interesse da COPASA com a regulação ARSAE e, a gente
poderia discutir uma tarifa local para aquela unidade porque e um grande problema o

municipio entender que nos temos fazemos a contrapartida, doamos o terreno e fazemos

a obra e, depois entregamos para a COPASA e ela vai faturar e fatura todos os outros
usuários do sistema, só a única diferença e que esse ativo não vai para base de
remuneração da tarifa da COPASA, mas a gente pode discutir, isso foi uma proposta da

área técnica, ne Rodrigo, da gente abrir uma discussão com a COPASA. É, interessante
também a FUNASA ter participado nessa perspectiva que a gente possa discutir tarifa
local com prestação de serviço local feito pelo prestador, no caso a COPASA uma tarifa
diferenciada, é uma proposta que tem que ser discutida, mas ai digamos assim e outro
grande assunto. Vamos voltar aqui para nossa resolução, só para a gente ganhar tempo

porque tem outras pessoas querendo fazer e, logo em seguida eu passo para o vereador.

Bel Chiodi, por favor". Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: É, bom. Antes, de retomar,
porque os recursos da FUNASA não podem ser passados para COPASA porque são

recursos não onerosos". Gustavo Gastão Coroosinho Cardoso/ARSAEAMG: So,
operação". Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Então ai tem uma outra discussão
mais ampliada aí dessa questão e, aliás eu vivi isso no estado que tinha o projeto la de 10
anos que não poderiam ter sido feitos e foram feitos. A Edicleuza inclusive conhece muito
isso que ela que me antecedeu lá. Então, é isso só para dizer a você que tem uma
barafunda de entes que respondem que não respondem, mas, no caso da companhia de
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saneamento ela tem essa restrição porque ela não pode atuar nessa área a não ser que
ela tenha a concessão do serviço e, mais a questão que eu queria colocar sobre os poços
inclusive e que isso aí é o código sanitário já define, uma definição federal. Cabe a
Vigilância Sanitária, a Secretaria Municipal de Saúde ela tem que olhar a qualidade dessa
agua e é proibido misturar agua porque por uma questão muito simples você mistura uma
água que você às vezes não tem controle, sobre a qualidade dela com uma que no
mínimo o prestador e obrigado a ter controle até por' conta dele mesmo que para a
questão operacional a própria COPASA tem que controle lá, da qualidade da água e se
não ela vai dani car suas próprias redes, suas próprias conexões e ai você põe uma água
que não tem controle ai você passa mal tem um problema de saúde. Quem vai ser o
responsável? Você porque você não podia ter misturado essa água. Então, o codigo
sanitario ele é muito claro nisso e, não deixa nenhuma margem, mas eu queria retomar a
discussão la do esgoto". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Claro .
Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Porque tem uma questão que eu coloquei aqui
até na audiência anterior, depois nós mandamos lá pelo INCT da UFMG e, a gente
mandou que a questão eterna. Em Belo Horizonte isso é muito comum, lamentavelmente
ou não e e bom que a vice presidente da COPASA está chegando agora, então vai os
engenheiroseu, inclusive sou engenheira, a gente tem uma cidade ideal na cabeça, mais
existe uma tal de cidade real que insiste em nos desa ar. Então, você tem uma rede na
rua teoricamente está ali disponivel a rede para você, a rede foi feita depois que a sua
casa existia la, a sua casa está abaixo do greide da rua porque a rua foi feita e ignorou
sua casa e você vai fazer como para ligar o esgoto dela, se vai botar uma estação
elevatória de esgoto na sua casa? Isso é impossivel de acontecer. então ai na resolução
eu vi que foi acatado uma parte, mas tem uma parte que ficou meio dúbia não sei se
e porque depois isso vai ser tratado com mais ne' numa resolução mais específica que e o
que o custo. Arcar com o custo de uma alternativa, por exemplo na minha casa nos temos
esgoto condominial por nossa conta e risco e pagamos a COPASA. Poderia até pedir
ressarcimento que eu não uso a rede dela nos temos esgoto condominial e nós fazemos
isso todos os dias na cidade, Onde? Nos predios. Quando você compra um apartamento
você não fala o seu vizinho de baixo eu não quero que meu esgoto passe junto com o
vizinho debaixo não e, vai passar. Você faz o esgoto condominial na vertical e se dane.
Quando o seu esgoto tem problema você que resolva la com o condômino ou com seu
vizinho de baixo ou de cima. Por que? Porque já está dado, Você já recebeu um prédio
com esgoto condominial vertical passando recebendo de todo mundo descendo e
chegando no lugar comum, Qual que e' a diferença? É porque se for nos lotes você vai ter
que conversar vai ter que ver a declividade. Então, eu. eu não sei se foi isso nos vamos
discutir isso depois ou se a gente vai discutir agora porque eu vi que quando o usuário é
comercial já está definido. O usuário residencial ficou só dizendo que se há
disponibilidade de rede ele tem que ligar. Como serão os custos que nós tínhamos
proposto. Então, que os custos fossem abatidos, já que eu vou ter que fazer uma rede
própria na minha casa com- area de servidão pública ou não. Como que fica? Como que
vai ficar ou como que ficou? Eu entendi corretamente? Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Rodrigo, só um assunto Bel. Esse assunto de esgoto condominial
surgiu mais recentemente por uma demanda da ouvidoria que virou um paradigma e que
levantou uma lebre de um problema grave que são a necessidade de esgotos
condominiais em arranjos precários em soluções precárias feito exatamente antes de ter
infraestrutura urbana, seja pavimento, rede inclusive não tinha e, nós temos que enfrentar

 

AvsaE»MG , Aqêrmz Reguladora ap Serviços de Abastecimento de Água c de Esgotamento Sanitaria do Estado m- Minas Gerais

Rod mao Paulo II, 4001 Ed Gerais, !?, e 13" andares l CEP 316309017 Belo Horizonte MG

Telefones A31) 3915'8119/ 39157811? I 391578 ? l wwwxrsae mg gov br

  



792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

833

834

835

836

837

838
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essa discussão. Então, deu muita discussão na área técnica nossa e reunião com a

COPASA para discutir o caso do ouvidor no próprio conselho de regulação também houve
discussão muito grande. Então, nós entendemos que esse assunto tem que ser tratado

especificamente, né Rodrigo. Pode falar, por favor". Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: "Então,
conforme o Gustavo disse esse foi um assunto amplamente debatido, A questão e o
seguinte, conforme foi proposto a questão do usuãrio residencial, por exemplo, se isso for
um arranjo uma elevatória que e um caso uma exceção, claro, dele construir, isso e por
conta do usuário. O que que a gente está disciplinando no caso do condominial que é a
grande maioria das soluções que vão adotar um condominial e que seja estabelecida a
faixa de servidão. Com a faixa de servidão estabelecida, principalmente, nessas áreas
nesses vizinhos com conflito que foi o caso desse usuário, que a gente debateu muito,
inclusive com reuniões com COPASA também. Vai ser criada a faixa de servidão porque
o usuario queria que fosse já tinha a rede na rua dele, ele queria que fosse criada uma
nova rede na rua dele para atender ele, porque na época não tinha rede na rua dele e ele
fez o condominial, os usuarios vizinhos dele, ele deu a cessão para passar so que a rede
interna uma rede precária não tem jeito de dar manutenção. A COPASA e os prestadores
não dão manutenção nesses ramais internos e é mantido dessa forma. Então, foi
estabelecida para o caso dele e para casos similares que acredito que a gente

vai solucionar muitos casos desses. Nesse sentido, é estabelecida a faixa de servidão.
isso vai virar um ativo. Isso, vai ser implantado pelo prestador e vai ser manutenção pelo
prestador. Então, a solução que a gente está propondo, é claro que isso a gente entende
que a discussão vai continuar. É que seja estabelecida a faixa de servidão com uma nova
rede implantada pelo prestador com a manutenção pelo prestador, e a gente garante
assim uma rede com uma tubulação construida dentro das normas, a manutenção pode
ser aplicada pelo prestador e o prestador vai ser ressarcido na revisão com um ativo que

vai ser remunerado. Mas, a gente entende também que a discussão não está concluida,

mas para esses casos a gente estã pautando que foi a solução dada para esse usuário

que foi a criação da faixa de servidão. Não sei se ele vai gostar também dessa solução,
mas a gente acha, inclusive discutido com a prefeitura. A prefeitura entende tambem que
a COPASA não tem ou os prestadores não tem obrigação de abaixar a rede já existente,
mas sim criar faixa de servidão implantando uma nova rede dentro das características e

dando a manutenção adequada". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Pois
e', esse caso eu só vou explicar primeiro que e importante dizer que o município e peça
fundamental nesse caso porque nos casos de arranjo precário tem problema de saúde
pública, problema que a vigilância sanitária tem que verificar e, a ideia que o municipio

declare aquela área como área de interesse comum, uma área passível de indenização.
Dai o processo de criar a servidão fica caracterizado porque aí o prestador
pode desapropriar aquela área e criar area de servidão e implantar. Essa, a situação e
essa os moradores de montante desse morador que reclamou estava abaixo do greide da
rua e a solução preca'ria foi jogar no imóvel de jusante. Ai, uma das discussões, e bom
esse arranjo precário com conflito, uma das soluções é envolver a Secretaria Municipal de
Saúde através da vigilância sanitária e o prestador com autorização de caso seja
declarado area de interesse desapropriar, a desapropriação vai para base de
remuneração de ativos, eia constrói a rede e da manutenção no ramal condominial. Agora
temos que discutir a outra questão que foi levantada no conselho .um grande condominio
que tem todo o seu ramal condominial estabelecido dado a manutenção pelos
condôminos ao entregar todo aquele volume ao prestador a tarifa e a mesma? Essa é
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uma discussão que nós temos que fazer na perspectiva de que na medida que o
prestador não é responsável por dar manutenção no condomínio a gente poderia
flexibilizar ou discutir uma alternativa na tarifa porque esse custo e' menor no prestador ali,
claro que o volume coletado e tratado tem todo o seu custo igual. Mas. a questão
da manutenção e que seria um diferencial na medida que o condomínio que ficaria
responsável pela manutenção de toda a rede condominial ou não como ja' é previsto
alguns prestadores como a COPASA que já prevê normas para ramal condominial com
autorização do morador de jusante e tal, e aí ela dando manutenção a situação e como
outro como Gustavo falou, como do condomínio. Condominio é um ramal condominial,
todo mundo liga mesma rede, todo mundo paga tarifa fixa, todo mundo paga o seu
volume promocional. Agora a manutenção interna do prédio e dada pelos condôminos se
quebrar alguma coisa. Então, a discussão sobre ao esgoto condominial nos queremos
avançar nessa perspectiva entendeu, Bel. De discutir não só as características, mas
também da cobrança que vai ser igual ou não se ha a diferenciação pela questão da
manutenção". Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Uma boa coisa para COPASA
inclusive e a Caesb. Que Brasília é so esgoto condominial e resolveu o problema de
Brasilia, Por um motivo muito simples que ele e plano, planalto não tinha de fazer o
esgoto tradicional e aí foi até o Cicero, Montenegro na epoca que era o presidente da
Caesb e a maioria de Brasília o problema foi resolvido assim. Esgoto condominial, bacana
obrigatoriamente faz um pacto lá entre os moradores a faixa de servidão é pública. Então,
pode ser uma boa experiência para trocar ideias aí né. Ai eu falo". Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Com certeza . Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis:

 

' Só finalizando para os municípios ou capacita os municípios, sabe, vereador, ou então
vocês vão ficar eternamente reféns desse ou daquele dessa daquela proposta porque os
nossos municípios não têm não foram e não há um projeto de capacitação efetivo para
tornar vocês de fato e de direito que direito já são titulares do serviço de saneamento, seja
qual for o prestador, seja qual for o financiador", Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Só na sequência nós temos aqui o vereador, depois Jose Nelson
e depois a menina la no fundo". Clavton Tomás de Queiroz/ Vereador do Município de
Limeira do Oeste: "Deixa eu ficar de pé, 6 Gustavo quero te parabenizar pelo o seu
trabalho na ARSAE que eu sei que vocês trabalham com honestidade e sempre buscando
o melhor para a população aí que são usuários de água e esgoto. Eu estou vendo
resultado ai que aconteceu na cidade vizinha só que além de eu trazer para ca algumas
retificações para essa audiência pública para criação dessa minuta que a gente pegou
quase no fim não sei se ainda dá tempo de encaixar algumas questões, eu quero trazer o
clamor da população do município do qual eu sou vereador e, eu acho que essa verba da
FUNASA que foi perdida lá de dois milhões e meio, eu acho que também que a COPASA
ja tinha obrigação de ter feito essa estação de esgoto la' essa ETA. Eu tenho algumas
fotos aqui, você como Escalizador eu dou uma sugestão para que a ARSAE vá até os
municípios fazer audiência pública e, também a direção da COPASA, a vice presidente a
Cristiane não sei se chegou agora recentemente que faça audiência pública para ver o
clamor da população e ver o que está acontecendo nos municípios pequenos que nos

estamos la' na pontinha do Triângulo, as águas dos poços artesianos vai ter que ser
jogada nos canos da COPASA, mas quando chove alem de ficar uma semana sem água
lá, a água sai desse jeito, aí a solução da população lá foi furar poço artesiano, mas
infelizmente as pessoas pobres não têm condições de furar, eu estou aqui para defender
os mais pobres e por isso que eu andei quase 1000 km para vir aqui, Eu acho que quase
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não tem vereador aqui, mas, é porque não tem o problema que tem na minha cidade. A

água que sai nas torneiras da COPASA eu estou aqui para pedir pelo amor de Deus para
você olhar para essas pessoas e, essa aqui 6, depois que chove, depois de uma

semana sem água, essa é a agua que sai para população beber e tem também sobre o

tratamento de esgoto lá do município. Isso aqui ainda é agua que esta descendo nas
torneiras. Deixa eu pegar uma aqui que e o esgoto, eu acho que o que aconteceu em

Iturama que e a cidade vizinha que teve que devolver, Limeira está pior lã. Talvez eu
estou quebrando o protocolo aqui, mas estou mostrando a realidade a COPASA a

FUNASA, essa aqui e a ETA da cidade quebrou a cúpula por cima, esta vendo? E o
esgoto cai e vai para o córrego e a ETE lá do município, eu ja fiz varios boletins de
ocorrência já tem, eu ja falei na ouvidoria da COPASA também não sei se vocês já viram
tem até uma resposta que vai analisar e tem 10 anos que a população está sofrendo la' e,

eu acho que não é responsabilidade do governo é da COPASA que está recebendo.
Além, esse córrego é o mesmo que é captada aonde cai a agua la, e o mesmo que capta

para a população beber, é um pouco mais para baixo, mas será que os peixes não sobem

sujos para água onde mesmo é captado para a população beber. Alem, da estação ser

pequenininha a cidade já evoluiu umas dez vezes mais e ai eu acho que não consegue
fazer o tratamento da água quando chove é lento por isso que o pessoal fica sem água e

ai eles mandam aquela agua suja para população beber ai você vai, aí a solução até dos

funcionários da COPASA foi furar poço artesiano todos furaram, mas, os mais pobres não
conseguem. Então, eu quero assim que essa sugestão de fazer uma audiência pública lá
no nosso município para ouvir a população e que seja resolvido de imediato a questão do
esgoto não corre so tanto lá da ETE para o córrego quanto para ela corre dentro da
cidade também. Não sei se não está suportando a estação de esgoto quando chove aí
transborda até dentro da residência. Da COPASA, água e esgoto da COPASA. Em uma

outra questão no contrato que eu Ii falava que ia ser 30% de cobrança de esgoto ate que
esteja o tratamento 100% já pulou para cobrança de 100%, mas o tratamento não está

100%, então, essa cobrança e indevida, eu acho que a ARSAE deveria de fazer a
COPASA devolver o que cobrou indevido e em dobro ainda porque quem cobra indevido
tem que pagar em dobro. Sou estudante de Direito e estou no ultimo ano. Então, só quero

deixar esse clamor aqui e que coloque aí eu acho que assim teria que ter uma quantidade
de litro de água por reservatório por cada população. A caixa d'água e muito pequena não
consegue abastecer foram criados mais bairros e não teve obrigação de fazer mais caixa

d'água ou furar poço artesiano, a COPASA furar essa obrigação acho que voces
deveriam cobrar da COPASA para que aumentasse a quantidade de abastecimento dos

municípios. Não sei se esta ai na minuta, se tem norma para cada população, uma
quantidade, o tamanho do reservatório. O exemplo, se tem 10 mil habitantes reservatorio

tem que ser de 500 mil litros porque o de lá e de 300 mil litros e tem quase 10 mil
habitantes. Então, não da. Vou deixar sugestão que tenho interesse de participar de
outras audiências públicas e também eu faço o clamor para que vocês atendam, a
ARSAE eu acredito muito aí em vocês no trabalho de vocês que não vai deixar aquela

população la a mercê da forma que está lá abandonada, Obrigado, viu . Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado, vereador pela presença pela contribuição,
nos vamos na medida do possivel conversar com Rodrigo, nos vamos fazer
uma fiscalização operacional lá, para ver a questão da água, questão do esgoto tambem,

entender se a COPASA ja opera lá com tratamento. A questão da FUNASA, o que que
aconteceu porque quando normalmente procura recurso da FUNASA porque a concessão
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do esgoto e do municipio ainda, não foi dado, mas, lá foi da FUNASA também? "
Edicleusa Veloso Moreira! FUNASA: A exigência do governo federal e o pré-requisito e
que tenha uma concessionária porque tendo a concessionária nós sabemos que no final
esse empreendimento vai ter operação. Nosso grande problema hoje é esse, onde tem

COPASA, tem DMAE, tem SAAE eles são grandes candidatos porque nós sabemos que

no final a coisa anda", Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Mas isso e
recente? Por que tem município que procura gente". Edicleusa Veloso Moreira! FUNASA:
Não, não é recente . Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: Porque não
quer operar". Edicleusa Veloso Moreira! FUNASA: Não, não e' recente não, porque fala
que tem concessão da COPASA e pode capar recursos? " Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Não, não é porque o município às vezes não tem COPASA não
tem um SAAE e consegue a captação . Edicleusa Veloso Moreira! FUNASA: Consegue,
consegue o recurso. Gustavo Gastão Corqos'rnho Cardoso/ARSAE MG: E não consegue
operar". Edicleusa Veloso Moreira! FUNASA: O problema e que quando chega para
operar ele tem dois meses, três meses antes para ele começara operação antes de

concluir o convênio, Quando chega nessa etapa aí ele vai pensar no ônus". Gustavo

Gastão Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: No custo que ele vai ter". Edicleusa Veloso

Moreira! FUNASA: No custo que vai dar para população e aí começa, sai da política
pública que a gente estava fazendo até então e, vai para politica de questão, de vai me
atrapalhar, ai começa o embrolho, aí onde tem DMAE, SAAE, COPASA, no final a gente
sabe que 100% ja a alteração se inicia. Então, essa esse é o nosso clamor nos temos
equipe lá que pode auxiliar na criação do SAAE, DMAE ou concessão da COPASA, seja o
que municipio escolher, nos estamos la para apoiar . Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE MG: Está otimo, favor Cristiane". Cristiane Schwanka/ COPASA MG:
Vereador, agradeço em nome da COPASA a oportunidade de não vou dizer que a

COPASA não tenho conhecimento nós fizemos contato aqui, enquanto o senhor falava,
com nosso superintendente operacional que atende municipio. Eu gostaria que após a

audiência a gente pudesse conversar e vamos estreitar os laços e dar todas as

informações que for necessária e atuar rapidamente para qualquer coisa que seja
necessário fazer. Está bom". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Deixa só
ela que estava inscrita la atrás,-por favof'. Flávia Lo Buono Leite! SEMAD: "Bom dia, meu
nome e Flávia, eu trabalho trabalhava na SECIR e agora estou na SEMAD que a pauta de
saneamento está lá. A minha pergunta é sobre a legitimidade, então do uso de poços
artesianos como fonte de abastecimento de água porque hoje na SECIR e na SEMAD
também o que a gente tem é um grande número de emendas parlamentares para
perfuração de poços artesianos. Então, se o entendimento hoje do executivo e de que

essa fonte já não é legítima que se teria ah, não pode ter a captação direta para uso

humano como que ficaria essa questão da execução dessas emendas parlamentares.
Será proibido? Por que se o deputado não puder mais indicar tudo bem, mas, se ele
indicar como que o Executivo vai executar ele vai estar infringindo uma norma que é a

resolução da ARSAE". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Flávia, a
questão até onde entendo as emendas parlamentares são destinados a estruturas
municipais ou a prefeitura para colocar numa localidade aia responsabilidade e água
publica aí, por exemplo, vou dar o exemplo da minha cidade, Prados, conseguiu dois
poços artesianos, perfurou os poços artesianos e com certeza deve ter sido indicação de ,
deputado ou o próprio governo deu. A responsabilidade pelo monitoramento da qualidade
da água e' do municipio. Se lá não e área de concessão da COPASA o próprio município
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deveria clorar e garantir aquela qualidade da água do poço distribuido. O que nos
estamos colocando claro é vou dar exemplo, um condomínio aqui qualquer da região
metropolitana de Belo Horizonte" por questão de segurança resolve furar um
poço artesiano e resolve utilizar essa água desse poço artesiano para o seu

abastecimento e solicita o desligamento da rede pública da COPASA porque aquele poço
resolve o problema dele. Ai, nós estamos falando e' o seguinte é uma solução individual

sem nenhum controle de qualidade de agua, isso está sendo vedado colocando que essa
água ele pode utilizar para e não misturar usar para outros usos, não para abastecimento
humano e não misturar ela no mesmo reservatório que tem a rede pública, entendeu.
Então, com as emendas que são destinadas ao setor público eu não vejo nenhum
problema porque a responsabilidade da qualidade de agua e do municipio. Está bom.
Eles fazem a cloração. Dr. Claret, queria falar alguma coisa, antes de eu passar para o
José Nelson? "Antônio Claret Oliveira Júnior (ARSAE-MG): Não, só queria perguntar
para vereador se ele, ele até mencionou que fez alguns boletins de ocorrência, ligou no

115 da COPASA. O senhor já o ciou a ARSAE alguma vez? Já! " Clayton Tomás de
Queiroz! Vereador do Município de Limeira do Oeste: "Vistoriei". Antônio Claret Oliveira
Júnior (ARSAE-MG): "Então, otimo, então". Clayton Tomás de Queiroz! Vereador do

Municipio de Limeira do Oeste: "Eu z tanto na ouvidoria da COPASA quanto na ouvidoria
da COPASA e na ARSAE também lá no site da ARSAE pedindo para que fosse lá fazer
essa vistoria". Antônio Claret Oliveira Júnior (ARSAE-MG : Vamos ver então depois da
audiência né, Rodrigo, qual que e a situação lá de fato o que que foi constatado porque se
não resolveu o processo está aberto, se resolveu está arquivado e a gente tem que oficia-
Ios explicando o que aconteceu". Clayton Tomas de Queiroz! Vereador do Municipio de

Limeira do Oeste: O problema esse lugar do esgoto também não está queimando aquele
odor, o bairro perto la o pessoal quase não consegue nem almoçar e jantar, la' esta'

terrivel a coisa". Antônio Claret Oliveira Júnior (ARSAE-MG): Foi até bom o senhor ter
falado isso porque a ARSAE esta de portas abertas so oficiar realmente se não tiver

respondido logo até onde eu saiba responde tudo mas liga fala com a gente e vamos nos
ater agora ao tema da audiência, se não nos não vamos terminar aqui. Eu compreendi

agora e a gente ja' tem o nome da cidade, vou olhar . Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: José Nelson, Mauricio e depois Jose Nelson . José Nelson/
Sociedade C|V|I. José Nelson, sou consultor e tenho trabalhado na área de regulação,
então, também e, a gente tem esbarrado numa questão relativa a esse fornecimento de
soluções alternativas. Voce tem é quando pela norma existente do Ministerio da Saúde
inclusive, o usuário ele e obrigado a se ligar as redes públicas, artigo 45 da lei 11445.
Agora, só que lá não fala na obrigatoriedade dele suprir toda necessidade dele pelo
sistema público. Então, e possivel que ele tenha o sistema alternativo na casa, é interno
dele. Agora só que uma questão então, ele pode pegar lá para deixar uma conta minima
lá então deixar a ligação parada e pagar o mínimo e, 90% ou 99% abastecer com a fonte
interna. Só que uma questão importante a ser colocada é que essa fonte interna apesar
de não ser proibida ela tem que se submeter os mesmos controles sanitários. Até essa
abordagem foi feita pela SEMAD eu achei muito oportuna porque uma questão importante
e também a questão da outorga desse sistema interno porque o poço profundo ele o poço
ele tem que ser outorgado, então, não e simplesmente o cara perfurou o poço e estou
agora abastecendo aquie acabou o meu problema, ele tem que ter outorga do IGAM,
inclusive. Então, e so uma questão, eu não sei como foi abordado, Rodrigo. Como que foi
abordado na regulação que vocês estão elaborando ai, por favor". Gustavo Gastão
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Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Jose Nelson, so uma contribuição assim, a gente
entende que e direito do cidadão furar o poço artesiano profundo ou raso que seriam as
cisternas, mas a nossa discussão é misturar essa água com agua pública da fonte publica
porque pode haver contaminação e, a questão da outorga tambem o que me preocupa na
é questão e' assim a outorga só olha quantidade ela não olha a qualidade nem monitora,
por isso, que nas questões municipais a responsabilidade do ente público que recebeu o
poço por uma emenda é montar um equipamento de pelo menos coloração e fazer o
monitoramento ou a vigilância ou ele próprio fazer o monitoramento da qualidade. Eu
acho que esse que e o problema e como como nós vamos acompanhar por issoa
resolução, ai eu passo para o Rodrigo falar. Ela fala assim: tendo fonte pública a
obrigatoriedade e usar fonte pública". Edicieusa Veloso Moreira] FUNASA: Só fazer uma
observação. Todo projeto com recurso público, seja da União, do Governo Federal ou do
Governo do Estado sempre pede a questão do tratamento e sempre vem acompanhado
de um kit clorador, cloração, é sempre, o projeto não e aprovado, não sei agora, mas ate'
então era todo composto tanto com recurso lá, a FUNASA recebe emenda parlamentar
destinada a alguns municípios pro sistema implantação do posto, rede, tudo o mais,
todos eles vem sem exigência, isso é norma, então essa preocupação com recurso
público, isso ai eu acho que o governo do Estado segue a mesma coisa, eu acho não,
tenho quase certeza segue a mesma coisa porque a COPASA auxilia muito nisso e o
Governo Federal, a FUNASA, a mesma coisa, não há problema". Rodrigo Polizzi/ ARSAE-
MG: Bom, só tentando explicar um pouquinho mais então, a questão do poço e o que a
gente vem tratando é o seguinte, o objetivo claro primeiro, saúde pública, garantir como o
abastecimento público tem o controle daquela agua, de análises, de resultados, então a
gente tem a garantia da qualidade da água. Então, o objetivo da regulação é priorizar o
abastecimento via rede, sistema público. Então, obviamente esses poços que estão
interligados que são utilizados, se eles tiverem devidamente outorgados, ele não vai
pagar tarifa fixa, ele vai apresentar e o prestador não vai ter como cobrar dele. Agora, a
preocupação da ARSAE no sentido é, geralmente essa água, a gente já atendeu
demandas desse tipo, problemas de qualidade da água, ele tem uma fonte propria, ele
mistura com a agua da COPASA ou de outro prestador e põe a culpa que a água está
contaminada. Então, a gente vai ver que ele misturou a água e 99% dos casos e a fonte
que não tem o controle. Então, o que a gente está tentando aqui, priorizar o
abastecimento público, priorizando o abastecimento público via caso ele não tenha
outorga ele vai pagar uma tarifa xa, entendemos que vai incentivar ele a ter o
abastecimento ou priorizar o abastecimento público, mas a gente entende tambem que
esse e um assunto que não ser concluído hoje ou com essa resolução, estamos abertos
para estar discutindo aí mais para frente". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-
m "Por favor, quem que era aqui? Desculpa, Maurício e depois o rapaz lá no fundo".
Mauricio Pereira! COPASA MG: "Bom dia, Mauricio Pereira, COPASA. Queria
cumprimentar a ARSAE por essa iniciativa dessa nova audiência, mas infelizmente a
gente vê que não consegue esgotar os assuntos, principalmente os mais polêmicos,
talvez pela dinâmica da sociedade, as necessidades, as cobranças e nesse aspecto eu
queria iniciar aqui falando sobre medição individualizada. Eu como cidadão e trabalhador
da COPASA, eu acho que é um dos modelos mais justos de aplicarmos a medição e
cobrar por ela, nós precisamos estar atentos como operacionalizar. Eu não vou me ater
às questões dos prédios verticalizados regulares, eu queria colocar aqui uma situação
para discussão e até tentar regularizar e a questão dos prédios de origem minha casa
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minha vida", baixa renda, o que vem acontecendo hoje e o modelo que esta' sendo
regulamentado aqui não atende porque temos um medidor que nos chamamos de máster
e tem a medição individualizada. Por uma questão de segurança você não consegue
aplicar a sua política de' cobrança de corte, de manter o corte, então o que acontece, a

pessoa vai lá violar, a mangueirinha de pia ficou famosa porque ela é super flexivel, vai
continuar usando, dentro da política da empresa ela vai continuar cobrando pelo máster.

mas a insatisfação dos moradores que estão regulares e muito grande, que eles vão de
certa forma pagar por isso. Temos muitos casos aqui na região metropolitana e

infelizmente já começando a surgir alguns no interior, então precisamos trazer isso à_

discussão, o meu entendimento e que nos não podemos ter medição individualizada e sim
ligação individualizada, que a medição individualizada está interna, dentro da área do
condomínio e você não consegue entrar e a ligação individualizada apesar de trazer
alguns transtornos construtivos, mas ela pode estar na fachada do condominio, próximo a
portaria, sem necessidade do prestador ter que ir no condomínio. Deixo aberta essa
discussão aqui. Outra que eu queria colocar aqui é a questão da fossa septica da

obrigatoriedade de conexão quando ele não tiver uma solução aprovada, regularizada,
alguma coisa assim. O que nós precisamos definir e o seguinte: o que é uma solução
aceitável? Nós sabemos que no Brasil o que se aplica e a fossa negra, essa não é

aceitável entende, então precisamos pensar em como resolver essa questão. A fossa

séptica dentro dos modelos é o nome da fossa que e usada no Brasil, é aquele buraco no
chão e chamado de fossa negra. Então e o seguinte, essa solução vai ser aceitável, então
porque que eu falo isso, se isso é aceitável, é uma decisão do prestador de serviços?
Antes de fazer um investimento nas cidades, como nós fizemos em muitas e depois não

tem a adesão, nos não fazemos o investimento. A solução ja' é aceitável, não precisa do
prestador estar lá implantando rede, vai economizar recursos públicos, vai evitar essas
situações que nos temos em muitos casos, em especial temos que ter uma infraestrutura

toda implantada e o indice de conexão é de 10, 15, 20%. Então temos que pensar um
pouco nisto, buscar os especialistas, universidades e definir o que é um modelo aceitável
para a solução individual. Mais uma questão que eu queria colocar aqui para reflexão e a
questão do laudo do hidrômetro. Se eu entendi bem vai utilizar o erro identificado no
hidrômetro que é feito por terceiros credenciados para fazer uma correção de faturas, Se
isto é 0 caminho nós precisamos pensar bem, que o erro do hidrômetro ele trabalha com
faixa de vazão, o erro é variável pela faixa, ai nós temos que estar associando mais uma
questão que e o perfil de consumo do cliente, pode complicar muito a solução desse
problema. Outra questão que já foi falado aqui e a questão do nível abaixo da rua. Nós

sabemos que no mercado tem soluções de bombeamento e tal, nos condominios hoje ja'
tem o bombeamento de agua, poderia ter o bombeamento do esgoto de responsabilidade
do usuário, mas nós sabemos que esse problema normalmente está nas comunidades de
baixa renda e locais de urbanização dificil, muito acidentada, então transferir esta
responsabilidade para o prestador ou para o morador é uma coisa temporária, então nós
precisamos estar atentos , eu coloco as definições das responsabilidades, quando não e
possível retirar pelo fundo ou que o vizinho não permita e, vai a solução e o
bombeamento, então nós precisamos trazer à mesa as responsabilidades, vai funcionar

aquele bombeamento por quanto tempo, por um ano, no segundo ano ele vai dar

manutenção, ou aquilo vai começar a correr a céu aberto, para o vizinho, para o córrego,
e a solução ficou de curto prázo sem grandes efeitos. E da mesma forma, exatamente da
rede mais profunda do imóvel abaixo da rede mais profunda, eu falo sobre a questão
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condominial, vou falar do caso de Brasília, em Brasilia utiliza praticamente 100%
condominial, mas com um beneficio da topografia local, onde se aplica condominial aqui
na nossa região, aquele lugar que chegou primeiro a população, a casa e depois vai
chegar a infraestrutura. Infelizmente é no barranco, é na beira do córrego, então
gostariamos muito de trazer a solução já vivida há mais de 50 anos em Brasília para
nossa região, mas infelizmente nem sempre se aplica. Então precisamos estar muito
atentos que nós não vamos conseguir regulamentar todas, e' um caminho, temos que
buscar esse caminho para tentarmos universalizar, mas temos que estar muito atentos
nos limites e nas responsabilidades. Qual que é a grande dificuldade? lmplanta, precisa
dar manutenção, o responsável é o usuário que não da a manutenção, quando a
COPASA tenta fazer, mesmo não sendo de sua responsabilidade direta, ele é impedido
de entrar ou às vezes não tem nem acesso. Então eu queria deixar aqui para gente
pensar um pouco sobre a matriz de responsabilidades. Seguindo um pouco mais em
frente aqui, já na resolução de condições gerais, e, foi inserido aqui na questão da
instalação da medição individualizada, voltando nela, a questão de os termos da
legislação estadual e municipal, eu queria que repensasse o texto porque o prestador de
serviço regional ele está sujeito a lei (estadual e ela existe, o local, logicamente
respeitadas as definições da lei estadual, pode ser local, mas não da para o prestador
regional adotar o modelo de cada município. Então, era para repensar o texto e mais
particularizar isso, o regional seguese a lei estadual e o local, a municipal. Bom, de forma
geral o que eu queria colocar aqui acho que eu não esqueci de nada, mas se tiver ficado
alguma coisa para tras tem um período agora de contribuições, e a COPASA, vai,
inclusive essas que eu manifestei, aqui ela vai formalizar e para gente tentar construir
uma resolução que atenda as duas partes, tanto os nossos usuários quanto os
prestadores de serviços. Obrigado", Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG:
Obrigado Maurício, pontuar rapidamente a questão da medição individualizada nesses

arranjos minha casa minha vida é problema mesmo e confessar aqui que a gente não tem
uma solução para isso, porque nós imaginamos que o ideal seria ter ligação
individualizada já na construção dessas edificações porque ai eventualmente você estaria
faturando só aquele cidadão, eventualmente o corte seria só pra ele, não permitiria ou se
tivesse gato, 0 gato não iria para a conta do seu vizinho e isso já chegou na nossa
Ouvidoria e e um problema grave porque como a COPASA pega a leitura do máster e
muitos estão fazendo gato, 0 volume do gato tá indo para o máster e o master sendo
distribuido para quem paga. Então esse realmente é um problema que eu não sei como
,nós vamos enfrentar, Com relação a questão do esgoto estático não é admitido fossa
negra, isso não é uma solução aceitável. Não. Veja bem". Rodrigo Polizzi/ARSAEÍMG:
isso vai ser cobrado no factível". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE MG: "A
ideia e que tenha uma solução adequada. A Bel vai falar aqui, com certeza ela trabalha
com INCT, tem várias soluções sustentáveis, eu não sei se essa é, mas a princípio o que
nós pensamos que seja, mas mesmo que ela fosse, a questão e quem vai atestar que ela
e a solução adequada. A discussão sobre esgoto estático, para mim, cadê o Rodrigo, a
gente esbarrou nisso, né Rodrigo, como que nós vamos garantir que a solução que está
ali, quem vai atestar que ela e adequada. Porque senão você pode falar que tem uma
fossa negra e ela ser rasa, ligada por uma drenagem e o esgoto tá indo para um buraco e
logo depois para uma drenagem, Então assim, isso num arranjo lã numa zona rural, uma
casa por, sei lá, 10 km2 é aceitável, mas numa população mais condensada não é, então
a gente tá admitindo Mauricio, a cobrança do estático, da tarifa fixa, agora por isso que
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entra a discussão do condominial, eu acho que o' condominial na nossa perspectiva e pra
resolver problema de conflito, problema de ocupação em região de baixa renda, em
ocupações irregulares que tem de ser coletado esgoto e muitas vezes o esgoto a ser
coletado tem que passar na residência a jusante, não tem outra alternativa, por isso é
que tem que entrar o município, para eventualmente nesses casos declarar ali como área
de interesse, passível de indenização, o prestador indenizar e fazer a rede pra coletar o

esgoto, acho que esse e' um desafio, acho que o esgoto condominial pode caminhar
nessa solução e na outra solução como tem em Brasilia, uma coisa acordãvel, uma região

ampla, onde tem o acordo de todos os vizinhos, de onde ter um condomínio pode ser
implantado uma rede condominial, o que nos queremos pensar e discutir e que se aquela

tarifa ali pode ser flexibilizada pela questão da manutenção, mas de fato e um assunto
que vai ser muito debatido. Eu gostaria Bel, antes de passar, ele já tinha me pedido ali,
que esta de chapéu, seu nome por favor: Tadeu, depois eu passo aqui para o lNCT". Jose
Tadeu de Oliveira! SCBH Carste: Meu nome é Tadeu e estou representando o Comitê de
Bacia do Velhas, especialmente o Subcomitê do Carste, região de Lagoa Santa, Confins,
Pedro Leopoldo. Nossa região é muito complicada, muito complicada, depois das cidades
instaladas, empreendimento de grande porte, principalmente mineração, veio o aeroporto
e depois disso a APA, a APA Carste Lagoa Santa, que tem uma regulamentação

independentemente da natureza do solo, quem conhece o solo cárstico já sabe que a
situação ali e complicada. varios daqueles municipios estão passando agora por plano de
saneamento básico e já com o sistema de água implantado. Con ns, por exemplo, ele
falou de 100 km, Confins esta a 35 km de Belo Horizonte e não tem rede de esgoto e
claro, tem toda a natureza do solo, varios complicadores, tem vales, tem situações muito

complicadas. E o mais complicado é que a maior parte da rede não vai atender a grande
parte das ediâcações que estão no entorno das lagoas, que são lagoas cársticas, então
tem toda uma situação de não poder, mesmo a fossa septica, o efluente líquido da fossa

séptica e altamente contaminante, então nós precisamos encontrar uma solução que trate
este efluente liquido. É essa situação e' que eu gostaria de trazer aqui e sugerir pra

COPASA, eu trabalhei com docência e pesquisas em sistemas bioenergéticos, inclusive
de biogás das estações de tratamento de esgoto para composição para geração e
redução do consumo de energia elétrica da rede da concessionária para o tratamento do
esgoto. Então, essa forma que o moço falou, chamou de universidade, pesquisas acho
que tem muitas, mas muitas instituições locais que podem contribuir com pesquisa nessas
áreas, de soluções locais, mas independentemente de ser barranco, pode ser buraco e

muitas vezes a gente fecha os olhos pelo preconceito que vem do grande centro. Eu moro
em Confins e no entanto as vezes o povo arregala os olhos porque que alguém tão
qualificado mora numa região, num lugar que nem tem esgoto, eu tenho uma fossa

septica e me mata ver o efluente liquido sendo lançado num sumidouro, tudo bem que e

tijolado, e não sei o que, mas eu tenho certeza que aquela contaminação chega numa

fenda subterrânea que vai para lagoa. Então essa consciência é muito clara, eu gostaria
de trazer essa preocupação para cá. A gente fala de situações e esquece que Belo
Horizonte esta rodeado de situações muito graves como essa. Água extremamente dura,
nós temos uma proporçãode carbonato na agua que é absurda, a água alem de dura ela

é distribuida bruta, que sai do poço artesiano e e distribuída. E nós falamos sempre para
nós mesmos. Aqui todo mundo é preocupado com insalubridade com ambiente, com

água, esgoto, e nós sempre falamos para nós mesmos e ai a gente sente falta eu pelo
menos sinto falta do pessoal de desenvolvimento urbano, da saúde pública, de
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planejamento, de ocupação do solo, porque e' isso que vai fazer diferença. Ontem, nos
participamos de um evento voltado para arqueologia, paleontologia, ambientalistas.
Ambientalistas falando pra ambientalistas, aqui nós temos sanitaristas falando para
sanitaristas e até quando a gente vai ficar nesse processo? Precisamos abrir o discurso
porque senão a gente não vai em lugar nenhum. Obrigado". Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Obrigado Tadeu, prazer tê Io aqui, é so' dizer que assim, é um
grande esforço nosso, não e Dr. Claret? E convidar a população, as entidades, as
autoridades para participar, para se ter ideia todas as audiências públicas nós
encaminhamos para Assembleia aqui na frente, para todas as comissões afetas a meio
ambiente, direito do consumidor, o próprio presidente. Acho que uma vez eu vi um
representante, um deputado aqui preocupado. Entendeu, agora, quando a audiência e
para a Prefeitura, para os prefeitos que estão insatisfeitos, vereadores, os deputados
fazem discurso e falam que a gente faz reuniões escondidas, que de ne tarifas
escondidas. Então e o grande problema da sociedade, se envolver nos debates e os
responsáveis trazerem essa discussão pra quem tem que arrumar solução mas de fato
eu trabalhei com Carste também acho que é um dos grandes problemas que a gente tem
em Lagoa Santa, Sete Lagoa então tem um SAAE que tem um problema enorme, eu acho
que é um grande desafio, conheço Confins, estamos acompanhando o problema de
Confins e já discutimos com a Região Metropolitana, da COPASA, a necessidade de fazer
ligação la com a ETE de Pedro Leopoldo, tive reunião com o prefeito, a situação lá e
gravíssima, tem fossas nos passeios, todos já saturados, lá realmente e um problema
gravíssimo e e porta de entrada do turismo em Minas Gerais, que é o aeroporto. Breve
nos vamos retomar essa discussão com a COPASA sobre o planejamento de
interceptação do esgoto de Confins, mas agradeço, mas pode falar por favor. Ah não, so
um minutinho tinha aqui para falar antes do INCT, depois eu retorno para você. Por favor .
Lucas de Almeida/INCT ETEs Sustentáveis: Bom dia, o meu nome e Lucas, sou
engenheiro, pesquisador do INCT ETEs Sustentáveis, vinculado a UFMG, é uma boa
oportunidade de a gente estar discutindo novamente, a gente enviou as contribuições
naquela etapa anterior e apesar da gente refazer novamente essas contribuições, eu
queria destacar três pontos aqui que eu acho interessante para democratizar e mostrar o
nosso ponto de vista para os presentes. O primeiro e em relação ao artigo 49 e ao artigo
51 da Resolução de Esgoto que trata especificamente do extravasamento. O
extravasamento é uma questão importante que a gente colocou sob justificativa, tanto do
aspecto ambiental quanto do econômico, fato que já foi colocado aqui do tratamento de
um esgoto, pagamento pelo tratamento de um esgoto que de fato não está sendo tratado.
Então, na forma como esta o texto originalmente ele está dizendo que, na realização do
extravasamento, quando há ocorrência do extravasamento deve se constar no livro de
ocorrência da estação elevatória e da estação de tratamento o motivo, a data e a duração,
A gente entende que você saber a duração não é su oiente se vocé não sabe o volume.
Nem para medir o impacto do que está sendo ocorrido porque você pode estar
extravasando um litro por segundo como pode estar extravasando 100, 200 litros por
segundo e também entendemos que se você não sabe o que está sendo extravasado,
você pode estar cobrando do usuário algo que está acima daquilo que ele deveria
efetivamente, estar pagando. Então esse é o primeiro ponto. Ainda no artigo 51 que fala
novamente do livro de ocorrências da ETE a gente sugeriu expandir o primeiro inciso ali,
nas falhas identiâcadas nas estruturas, é o que está lá, estruturas, a gente sugeriu
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equipamentos. Tivemos oportunidade de visitar diversas ETEs aqui no Estado de Minas
Gerais e vimos que um equipamento na centrífuga que esta estragado ou la no

desarenador que esta estragado, impacta a ETE de uma forma global. Então, não medir

apenas falhas nas estruturas mas também nos equipamentos é fundamental pra gente

ter, para vocês terem condições de avaliar o desempenho da ETE de uma forma mais
global, a gente tá falando de equipamentos que as vezes fica parado um mês, dois meses

e por fim no artigo 64 que fala sobre a viabilidade técnica e econômica em relação a
biogás, Iodo, enfim, apesar da gente entender que para um sistema que já está

implantando, você querer que tenha uma destinação nal adequada do gás e do lodo seja
algo um pouco mais dificil de ser executado, e enfim analisado pra proposição de
soluções, a Edicleusa se não me engano, superintendente da FUNASA tocou num
assunto relacionado aos projetos exequiveis, projeto de 2012 que até hoje não foi
executado justamente por problemas, entendi eu, relacionados ao projeto. Então se o

projeto e' uma etapa tão importante, ao longo da vida de um sistema de esgotamento
sanitário, a gente propõe que lá na etapa de projeto já seja prevista uma alternativa

técnica e econômica para destinação nal e adequada do seu produto caso contrário, se
você no projeto não teve condição ou competência de fazer isto você está postergando
um problema lá pra operação e ai quem vai querer pegar no caso, ai SAAE ou
principalmente prefeituras, quem vai querer pegar a obra depois que você vê que aquele
projeto que foi executado tá dando problema. Então, se vocês tiverem condição de

readequarem este texto aqui para, a gente vai reforçar esta necessidade, esta sugestão

mas que vocês avaliem porque as vezes a gente escrevendo não fica tão claro pra gente

também expressar a necessidade e também para que todos que estejam presentes aqui
entendam o motivo, a gente destacou diversos outros pontos mas esses três são os que

nos chamam mais atenção e por fim, só para aliviar um pouco a Bel, o nome da fossa a

que vocês estavam se referindo anteriormente é fossa septica ou fossa seca e não o

outro nome que vocês comentaram". Izabel ChiodilINCT ETEs Sustentáveis: É porque há
uma tradição de fossa negra e toda vez que eu pego um texto e que qualquer coisa eu

corto porque não é negro, porque negro não é cor, pode ser preta, poder ser cinza, pode
ser verde, negro e raça e a gente tem que começar a incorporar isso para não ficar
reproduzindo eternamente, porque que a paz é branca e a fossa é negra? Porque nós

somos preconceituosos e eu me sinto super à vontade para falar isso porque eu sou
super branca, não é porque eu estou me defendendo e sofrendo não e porque e

equivocado. Então nós, técnicos da área não podemos repetir isso. O que que e uma

fossa chamada negra a tal da fossa negra, na verdade é uma fossa seca, que funcionou
sempre muito bem desde o gato, desde que tenha fezes e urina, o que acontece é que

você faz uma fossa seca e ai depois põe água, agua bacana e ai joga água nela, ela não
está preparada para receber água então ela vai colmatar as paredes e ai, um verbo muito

comum da engenharia sanitária, ela vai supitar. Supitar e aquele trem que fica assim o
ªplof, plof, plof, pIof'. Porque? Porque você quebrou toda a hidráulica todas as
possibilidades que ela tinha enquanto fossa seca. Gato faz cocô, joga uma terrinha fica
otimo. Nós aprendemos a fazer privada, num sei o quê, com gato, esses bichinhos. Então
não tem segredo nenhum, faz um buraco e não jogue água, se você botar água você
compromete tudo e assim, você vai ter problema, ao contrário da fossa septica, realmente
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septica, porque ela tem um tempo de maturação, de tratamento e o efluente dela se
passar por um sumidouro ele realmente tem qualidades muito parecidas com o que sai de
nossas ETEs, porque nós não somos nenhuma maravilha do primeiro mundo nos nossos
efluentes de ETEs ainda, nos temos um limite, seguimos o limite quando a ETE e muito
bem operada mas não aproveitamos nenhum sub produto dele jogamos pro ar os
metanos, os não sei o que, jogamos Iodo no rio la' em baixo e fica por isso mesmo. É isso
que nos estamos tentando mudar e a participação das pessoas é fundamental. Então só
pra resgatar isso, porque o pessoal lá da universidade fala você e muito chata, não eu
não sou chata, eu como técnica da área eu tenho obrigação de dizer isso toda vez que eu
puder e aí e bom pra ficar gravado, porque não é uma chatice, porque é um pré conceito
mesmo que nos temos, o país tem, então é por isso que nos técnicos devemos evitar ficar
reproduzindo essas coisas ai e no caso da minha colega lá da ex SECIR, porque SECIR
não existe mais, porque ela morreu, a Secretaria de Cidades morreu, então no caso da
outorga tem limite, tem poço por exemplo que não precisa nem de outorga, por que é
uma vazão que não e considerada, e tem lugar no norte de minas, isso aconteceu um
pouco, mas tem lugar que virou, você não se lembra, mas uma boa parte das pessoas
que estão aqui se lembram, da minha idade por exemplo, tinha uma coisa que a gente
vendia, pirulito, era uma tábua de pirulito, cheia de buraquinhos e o pirulito vinha naquele
buraquinho e você comprava, Nós não podemos fazer isso com a nossa água
subterrânea, porque se eu extraio, extraio, extraio eu vou cortar o nosso manancial
subterrâneo. Mas tem poço às vezes na casa e tal que a gente considera do ponto de
vista ambiental como vazão insuficiente para merecer uma outorga, então não vai ter nem
que ter outorga, não vai ter controle é de nada, nem da quantidade e nem da qualidade.
INAUDÍVEL (02:02:55). Izabel ChiodillNCT ETEs Sustentáveis: Mas e' do Meio Ambiente,
e do IGAM - Instituto de Gestão das Águas de Minas, a Alessandra conhece muito bem e
agora a nossa colega lá, também foi para lá. INAUDÍVEL (02:03:13). Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso/ARSAE-MG: Bel, obrigado pela contribuição, pelo esclarecimento
tecnico, de fato a gente as vezes fica nessa discussão e tem termos técnicos adequados,
mas a minha preocupação com a fossa seca é com a contaminação mesmo ela tendo
água só da privada, digamos assim, coletar só urina e fezes, ela não pode contaminar o
lençol freático? Ela vai contaminar. Então assim, da altura do lençol, do tipo de solo, então
assim, INAUDÍVEL (02:03:55) esse que é o problema, quem vai atestar essa qualidade?
Mais, INAUDÍVEL (02:04:02). Izabel Chiodi/INCT ETEs Sustentáveis: Desculpa querida,
precisa sim porque está gravando. O lBGE, por exemplo, ele fala assim, 30% dos
brasileiros tem fossa septica, o IBGE não sabe, nem o censo, porque ele te pergunta:
onde você põe o esgoto, e o cara responde: numa fossa septica. Ah, beleza, ai ele põe lá
fossa septica. E não é verdade, a maioria das fossas não são septicas, as que são
septicas não tem sumidouro, e nem tratamento para o efluente e, aí depende de solo,
depende de um monte de coisas para poluir ou não, mais rápido ou menos rápido do
lençol ou freático ou artesiano, o artesiano em geral e protegido, ou manancial
superficial". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Bom, enfim, obrigado,
queria passar então a contribuição para nossa outra colega, " Júnia Maria Medeiros
Cupertino/SCBH Carste: Born dia". Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG:
Bom dia." Júnia Maria Medeiros Cupertino/SCBH Carste: Obrigada pela oportunidade.
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eu faço parte também do Comitê do CARSTE, da região cárstica'da bacia hidrográfica do

Rio das Velhas e sou residente na Cidade de Lagoa Santa. Eu, na condição de advogada,
apresentei uma denúncia esse ano, de uma ação reiterada da COPASA de estar jogando
efluente sanitario, eu acho que nos mandamos também esse ofício para a ARSAE, na
proximidade da nascente do Córrego do Bebedouro. Esse Córrego do Bebedouro é um
corregozinho que nasce no Centro de Lagoa Santa e ele liga, ele manda agua para a
Lagoa Central tanto quanto para a Bacia do Rio das Velhas. Eu conversando com um

tecnico da COPASA, a justificativa foi que Lagoa Santa está tendo um boom imobiliário e

os licenciamentos estão sendo feitos sem nenhum criterio ou seja a cidade, a propria

COPASA quando ela aceitou, quando ela firmou contrato da concessão do tratamento de

agua e do esgoto ela imaginava uma população que ela quadriplicou em menos de 5

anos, todo dia tá abrindo um MRV, um Tenda, um pessoal de baixa renda la em Lagoa

Santa então assim, e simplesmente mandam o recado para a COPASA, mais 500

unidades habitacionais foram aprovadas, só que é o seguinte eu concordo, e difícil

mesmo essa questão da adaptação da COPASA com relação ao crescimento imobiliario,
só que essa prática reiterada de jogar esses efluentes 2 a 3 vezes por semana nesse

córrego está contaminando também as condições de saúde dos moradores de Lagoa

Santa. A geme precisa arranjar uma solução, eu vim aqui até essa audiência pública,

porque? Porque nós já mandamos ofício, a promotoria de Lagoa Santa ja' se manifestou,
ela mandou a vigilância sanitária que constatou a contaminação da água, nos filmamos e
eu gostaria de saber o seguinte, a gente pode até fazer um acordo com a COPASA, mas

a gente precisa ter pelo menos uma previsão de tempo para essa adaptação para que

esses efluentes sejam tratados porque a população de Lagoa Santa esta ficando numa
situação de vulnerabilidade com relação a essa água contaminada que está indo tanto

para a nossa lagoa quanto pra dentro de nossa casa. Ela vai para o Velhas e o Velhas

acaba retornando para a nossa residência. Tanto é que a situação lá e tão crítica que a

COPASA sabe, sobre, igual o Tadeu falou a respeito da nossa água que é muito dura,
tem muito calcário, o abastecimento vem do Paraopeba, não é? La de Lagoa Santa está

vindo pela rede de Belo Horizonte e a gente não tem essa solução de como que a gente

vai resolver esse problema. Eu gostaria que a gente tivesse aqui pelo menos um início de

uma discussão, de um pedido de âscalização, de acordo, se a COPASA pode realmente
oferecer algum tipo de ideia para que a gente possa resolver esse problema. Porque o

que não da' é para ficar duas vezes por semana e continua, ontem teve também. Bom,
obrigada. " Gustavo Gastão Corqosinho Cardoso/ARSAE-MG: Pode falar, Rodrigo, por
favor. " Rodrigo Polizzi/ARSAE-MG: Nos recebemos _essa demanda Ia, chegou para nos,

nós já fiscalizamos, então a gente vai que eu vou confirmar o processo está aberto,

correndo então assim eu não sei se a COPASA já apresentou um plano de ação, porque

geralmente, a gente fiscaliza o relatorio manda parao prestador e para o prefeito,
geralmente também por município e a COPASA apresenta um plano de ação com as

ações e prazo para solução do problema. Eu so não tenho essa atualização de como
está. O processo está aberto e nos estamos olhando e estamos cobrando da COPASA e
com certeza nos vamos encontrar uma solução. Então, eu só não sei o prazo a gente está

olhando aqui ação e prazo, mas o processo estaaberto, já fiscalizamos e em breve a

gente vai ter uma solução para esse problema. Limeira do Oeste, eu verifiquei aqui nos
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nãorecebemos nenhuma demanda de Escalização na área operacional não, não. nos
somos da ARSAE. Estou falando assim que na ARSAE nós não recebemos nenhuma
demanda de Limeira do Oeste, mais conforme os senhores ja pronunciaram aqui, nós já
acatamos a fiscalização e já incluímos na programação. Em breve, a gente não consegue
estar lá nesse mês, mas, em breve estaremos la para fiscalizar agua e esgoto. Antônio
Claret Oliveira Junior (ARSAE-MG): "Rodrigo, eu quero até cumprimentar o que Rodrigo
está dizendo assim primeiro reiterar gente, todo mundo aqui saiu de casa deixou seus
afazeres. está todo mundo aqui trabalhando tanto a COPASA quanto o usuário, vamos
nos ater ao tema da audiência os outros temas até agora Limeira do Oeste e Lagoa Santa
a ARSAE está totalmente aberta, vocês podem me procurar pessoalmente lá, quem não
souber chegar lá e arsae.mg,gcv.br é até perto de Lagoa Santa lá na cidade
administrativa pode ligar lá marcar um horário comigo se quiser com Dr. Gustavo, com
Rodrigo, todo mundo lá é muito aberto a receber. O vereador ate eu tinha questionado se
tinha oficiado parece que não oficiou ou a gente não recebeu essa demanda. Vou só
pegar a cópia e levar porque deve ter tido um extravio que nunca aconteceu antes ainda
mais quer que é eletrônico e quanto a Lagoa Santa, então já a senhora já pode saber que
tem um processo em aberto, o que que significa, está sendo trabalhado essa questão,
com certeza se a gente não sabe, como pegou, nos pegou de surpresa porque não é o
tema da audiência, a gente não sabe se a COPASA já mandou plano de ação ou mandou,
eles tem prazo para isso, mais com certeza o prefeito já sabe mas você pode perguntar
disso pode mandar Ia ligar na ARSAE e pedir para falar eu estou querendo saber sobre
Lagoa Santa qualquer situação porque tudo e público, é tudo e público. Se for, o caso
explica como que acessa, Está joia, obrigado. " Gustavo Gastão Corgosinho
Cardoso/ARSAE-MG: Mais alguém, Lívia? Bom gente, então ,eu gostaria de agradecer
muito a presença de todos e todas aqui dizer lembrar de novo que nos temos mais 5 dias
para contribuições escritas no nosso site, nosso endereço eletrônico que está ali é
audienciapública27, só solicitando novas contribuições. Agora se tiver alguma ainda que
vocês quiserem reiterar justificado como diz o choro e livre, mas nos vamos analisar com
carinho ate porque pode haver uma nova percepção e a gente acatar alguma contribuição
não tínhamos entendido que não seria acatada. Lembrando desse prazo eu queria dizer
que logo depois nos temos, nos vamos apresentar a resolução com as contribuições para
o Conselho Consultivo da ARSAE e, depois nós vamos publicar as resoluções e, ela
passa a vigorar dia nove que e a reunião do Conselho e, logo em seguida nós vamos
publicar a resolução. A previsão e em novembro e o prazo de inicio de aplicação da
norma e de 180 dias. Vai ter tempo para os prestadores adequar, a população conhecer.
Tentar dar ampla divulgação para esse, para esse trabalho que a ARSAE desenvolveu
para que a gente tenha uma prestação de serviço pelo menos melhorada ao longo do
tempo. " 4) ENCERRAMENTO. Não havendo mais nada a tratar, o Diretor Geral da
ARSAE MG, Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso agradeceu mais uma vez a presença
de todos e todas, agradeceu os técnicos da ARSAE, o Diretor Claret e declarou encerrada
a sessão, da qual foi lavrada esta ata.

 

APROVAÇÃO DA ATA
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