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1 – Identificação 

Evento Convocação COMUSA para análise de reajuste da tarifa de água e esgoto 

Data 27/12/2013 

Horário Início 09 horas Horário Término  11 horas 

Local Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

 

2 – Pauta 

1. Análise do reajuste tarifário de água e esgoto sanitário do Município para 2014. 
 

 

3 – Discussão 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, no Palácio Bernardino 
Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro – sede do Poder Executivo Municipal, reuniram-se os membros 
do Conselho Municipal de Saneamento – COMUSA, com a presença dos conselheiros e demais 
técnicos convidados, relacionados ao final da presente ata. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos 
Casteglione, presidente do conselho, abriu a sessão às nove horas e trinta minutos. Fez-se a leitura 
da pauta e verificou-se a presença de quórum qualificado, conforme previsto na Lei nº 4.797/1999, 
art. 116, parágrafo único, que prevê a presença mínima de 1/3 de seus membros nas reuniões 
plenárias e de maioria simples para deliberações. Na sequência o Sr. Luiz Carlos de Oliveira Silva, 
Diretor Presidente da AGERSA, realizou apresentação pontuando alguns fatos e indicadores 
importantes para Agência. Apresentou a atual equipe, composta em sua maioria por servidores de 
carreira e citou algumas obras de maior importância para o Município, como a construção de 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) nos distritos; o projeto da construção da Estação de 
Tratamento de Água Comunitária (ETAC) de Monte Alegre, onde a AGERSA investiu R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) na construção de poços onde será realizada a captação. Em seguida o Sr. Pablo 
Andreão, Diretor da Foz de Cachoeiro, em sua apresentação chamou a atenção para os 
investimentos realizados após a assinatura do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 
029/1998, que possibilitou levar saneamento aos Distritos e as obras de extensão da rede de água 
e esgoto em todo o Município. Relatou, também, a excelência dos serviços prestados pela 
concessionária, os projetos socioambientais e a Tarifa Social, que hoje conta com 1.236 (um mil 
duzentos e trinta e seis) famílias cadastradas. Dentre os compromissos assumidos para o ano de 
2014 está a construção das ETE’s nos Distritos que ainda não foram contemplados, extensão de 
rede em diversas localidades, Projeto Água na Escola, Programa de Revitalização dos Córregos, 
entre outros. Neste momento o Sr. Romário Correa Miranda, Secretário de Serviços Urbanos, 
perguntou ao Sr. Pablo Andreão sobre a possibilidade de parceria entre o Município e a 
Concessionária na limpeza periódica dos córregos do Município. O tema foi amplamente debatido e 
os presentes destacaram que, além da limpeza deve-se focar na educação ambiental. O Sr. Yuri 
Gagarin Sabino, Analista Econômico desta Agência, apresentou a Nota Técnica nº 001/2013, que 
conforme Cláusula Quarta, Item 4.1.2 e Cláusula Quinta, Item 5.1, do 9º Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão nº 029/1998, determina que no ano seguinte ao período de apuração será aplicado 
reajuste do IPCA acumulado no período, acrescidos de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) como medida de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O Sr. Pablo Andreão 
salienta que todo investimento realizado pela Concessionária será incorporado pelo Município ao 
final da Concessão e que tais cláusulas possibilitam que a empresa financie toda sua política de 
investimentos junto ao BNDES. Analisada a proposta os presentes não se opuseram e o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal considerou aprovada a Nota Técnica nº 001/2013. Por fim, registrando as 
participações, eu, Rafael Maia Duarte, lavrei a presente ata que, após lida e com anuência de todos 
os presentes, será assinada para os devidos efeitos legais e registros administrativos. 
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4 – Participantes 
Nome Empresa 

Instituição 
E-mail Telefone Visto 

Carlos R. Casteglione Dias PMCI prefeito@cachoeiro.es.gov.br   

Gustavo Coelho Marins SEMMA semma@cachoeiro.es.gov.br 28-99881-3455  

Taís Cardinali Rebouças SEMMA semma@cachoeiro.es.gov.br   

Sônia Cristina Freciano SEMDURB crisfreciano@hotmail.com 28-99923-2527  

Vilma Ferreira Cescon SEMDURB vilma.cescon@gmail.com 28-99901-1814  

Roberto Ferreira Povoa SEMUS rfpovoa@gmail.com   

Wilber Carvalho Rosa SEMUS wilbercarvalho@gmail.com 28-99884-3040  

Fernando Santos Moura CIG moura309@gmail.com 28-99917-9772  

Romário Correa Miranda SEMSUR semsur.adm@cachoeiro.es.gov.br 28-99945-2543  

Solimar F. Simplício SEMSUR semsur.adm@cachoeiro.es.gov.br 28-99951-0061  

Marco Aurélio Coelho PGM Pgm.marcoaurelio@cachoeiro.es.gov.br 28-99975-5702  

Vagner Antônio de Souza PGM vagner.souzaadv@yahoo.com.br 28-99881-1105  

Luiz Carlos de Oliveira Silva AGERSA carlosagersa@hotmail.com 28-99885-0080  

Paulo Cesar Silva Torres AGERSA pcsilvatorres@yahoo.com.br 28-99985-2028  

Rogério da Silva Athayde PROCON j.p.rogerio@hotmail.com 28-99959-1222  

Pablo Andreão F. de 
Cachoeiro  

pandreao@foz.com.br 28-2101-3366  

Roberland Fabre de Mello Foz do Brasil 
Cachoeiro 

rberland@foz.com.br 28-2101-3331  

Bruno M. Ravaglia Foz do Brasil 
Cachoeiro  

bravaglia@foz.com.br 28-2101-3357  

Tatiana A. P. Rodrigues AGERSA tatiana@agersa.es.gov.br 28-3511-7077  

Felipe Pinto Gonçalves AGERSA felipe@agersa.es.gov.br 28-3511-7077  

Rafael Maia Duarte AGERSA rafael@agersa.es.gov.br 28-3511-7077  

Antônio Carlos de Amorim AGERSA agersa@agersa.es.gov.br 28-3511-7077  

Yuri Gagarin Sabino AGERSA yurisabino@gmail.com 28-3511-7077  
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