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Ata COMUSA – Conselho Municipal de Saneamento 

Data: 04/03/2009       Local: Palácio do Governo 
 
 

 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e nove às 15 horas e 
trinta minutos na sede da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
situada à Praça Jerônimo Monteiro, nº. 32 – Centro, reuniu-se os membros 
do COMUSA – Conselho Municipal de Saneamento, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Carlos Roberto Casteglione Dias, 
com as seguintes presenças: Luiz Carlos de Oliveira Silva - Agersa; 
Antonio Carlos Brandão de Alencar - Citágua; Sr. Delandi Pereira 
Macedo - Secretário Municipal de Meio Ambiente; Sr. Vasni Barbosa de 
Oliveira - Secretário Municipal de Planejamento; Srª. Márcia Alves 
Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde; Sr. Francisco Alves de 
Athayde Neto – Coordenador Municipal da Controladoria Interna de 
Governo; Srª. Maria de Lurdes Savignon – Suplente da Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social; Sr. Wilson Dillen dos Santos - 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos; Sr. Giuseppe Paulo Valloni 
D´Etorres – Secretário da Coordenadoria Municipal de Defesa do 
Consumidor; Sr. Francisco Carlos Montovanelli – Representante da 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de 
Itapemirim; Sr. Marcos Mendes Carvalho – Representante da Câmara de 
Dirigentes Lojistas; Sr. Gebran Emílio da Costa de Oliveira – 
Representante da Entidade Ambientalista com Atuação nas Áreas de 
Saneamento e/ou Recursos Hídricos; Sr. Lincon Paceli Delfi – 
Representantes dos Trabalhadores da Área de Saneamento e Sr. Rodrigo 
Pereira Costa – Associação de Moradores da Cidade cuja pauta foi: 
apresentação do novo conselho e reajuste de tarifa de água e esgoto 
segundo a proposta elaborada pela Concessionária de 12,96% (doze 
vírgula noventa e seis por cento). O Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal agradeceu a presença de todos, fazendo uma breve explanação 
sobre o nova gestão e explicou a todos os presentes que o Conselho 
passou por uma reestruturação em virtude da substituição de alguns 
membros do governo atual. O Diretor Presidente da AGERSA, Sr. Luiz 
Carlos de Oliveira Silva discursou a todos sobre a Agência, sua nova 
estrutura de leis, os novos serviços que serão regulados e fiscalizados, 
aquisição de um número de 0800 (zero oitocentos) para atendimento à 
população, Programa Tarifa Social e os cursos de capacitação que serão 
incluídos neste. O Sr. Antônio Carlos falou brevemente sobre o histórico 
da Concessão, do estado da antiga autarquia e dos investimentos feitos 
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pela CITÁGUA na área de saneamento. Após o Sr. Antonio Carlos 
apresentou reajuste da concessionária da ordem de 12,96% (dez vírgula 
noventa e seis por cento), sendo que 8,5% (oito vírgula cinco por 
cento) se referem à média regional apurada a partir da CESAN, 2,46% 
(dois vírgula quarenta e seis por cento) de defasagem tarifária no 
reajuste concedido em 02/2008 (fevereiro de dois mil e oito) e 2,0% (dois 
por cento) referente a título de parcela transitória para recompor 
defasagens ocorridas desde o ano de 2005. Isto posto, foi apresentado 
pelo Sr. Luiz Carlos o reajuste de contraproposta colocada pela AGERSA 
de reajuste linear de 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento), 
justificando que os 2,0% (dois por cento) apresentado pela 
Concessionária não havia como aferir tecnicamente; já os 2,46% (Dois 
vírgula quarenta e seis por cento) foi aprovado pelos membros do 
conselho no aumento tarifário de 01/2008 (janeiro de dois mil e oito), 
assinado em ata na gestão anterior no dia 17/01/2008 (dezessete de 
janeiro de dois mil e oito). O Diretor Presidente da AGERSA esclareceu 
que além dos aspectos jurídicos e econômico-financeiros, a AGERSA 
avalia também os aspectos econômicos sociais e o impacto sobre a renda 
e orçamento domésticos dos usuários. As fundamentações e análises 
jurídicas, econômicas e sociais foram efetuadas pelo corpo técnico da 
AGERSA. O Diretor Presidente da AGERSA esclareceu também que 
para fundamentar a análise e aplicação do reajuste, solicitou apoio a 
Controladoria Interna de Governo, representada pelo Contador e Auditor 
Sr. Fernando Santos Moura. Sr. Luiz Carlos informou ainda que os 
índices de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) mais 2,0% (dois por cento) 
foi colocado em pauta para ser feita uma análise técnica pela 
Controladoria do Município, que se manifestará no período de 60 (dias). 
Se for constatado a necessidade de conceder estes índices, o Conselho 
será convocado para reunião extraordinária no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias para discutir o assunto em pauta. Esclareceu ainda que, o 
reajuste solicitado tem como data base o mês de março do ano de 2009. 
Conferida a palavra aos membros do conselho, o Sr. Giuseppe pediu 
esclarecimentos sobre o índice de reajuste. O Sr. Lincon questionou 
sobre o índice do norte do estado. O Sr. Francisco questionou o custo do 
m³ de água. A Srª. Márcia Fardim questionou sobre a discrepância entre 
os usuários de 0 a 10 (zero a dez) e de 11 a 20 (onze a vinte). O Sr. 
Marcos Mendes alegou falta de elementos para a reunião. O Sr. Luiz 
Carlos disse que a pasta apresentada continha todas as informações 
necessárias para a reunião. O Sr. Rodrigo propôs levar estas propostas 
para as comunidades. O Sr. Luiz Carlos disse que AGERSA almeja 
realizar Audiências Públicas nos bairros justamente para colocar este e 
outros assuntos em questão. O Sr. Vasni ponderou se a Agência já havia 
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realizado estudo. Colocada a proposta em votação, esta obteve a maioria 
da aprovação do Conselho. Abaixo, visualização da tabela que entra em 
vigor a partir do mês de março do ano de 2009 (dois mil e nove). 
 

CATEGORIA FAIXA A + E (R$/ m³)

RESIDENCIAL 0 a 10 m³ R$ 2,52

11 a 20 m³ R$ 5,15

21 a 30 m³ R$ 5,30

31 a 40 m³ R$ 6,17

+ 40 m³ R$ 6,17

COMERCIAL 0 a 10 m³ R$ 5,77

11 a 20 m³ R$ 7,23

21 a 30 m³ R$ 7,52

31 a 40 m³ R$ 7,52

+ 40 m³ R$ 7,52

INDUSTRIAL 0 a 10 m³ R$ 7,77

11 a 20 m³ R$ 7,77

21 a 30 m³ R$ 7,77

31 a 40 m³ R$ 8,00

+ 40 m³ R$ 8,00

PÚBLICA 0 a 10 m³ R$ 5,49

11 a 20 m³ R$ 7,28

21 a 30 m³ R$ 8,12

31 a 40 m³ R$ 8,12

+ 40 m³ R$ 8,12

PROPOSTA REAJUSTE AGERSA

ANÁLISE REAJUSTE TARIFÁRIO FEVº/ 2009

TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO

 
 
Por fim, o Diretor Presidente da AGERSA, Sr. Luiz Carlos de Oliveira 
Silva agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião do conselho. 
Eu Renata Ribeiro ouvidora desta Agência lavrei a presente ata, que após 
ser lida e aprovada será assinada por todos os membros deste Conselho.  
 
 
 
Luiz Carlos de Oliveira Silva             Antonio Carlos Brandão de Alencar       
Diretor Presidente AGERSA   Diretor Geral CITÁGUA 
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Delandi Pereira Macedo                         Vasni Barbosa de Oliveira        
Secretário da SEMMA                        Secretário da SEMPLO 

 
 

 
Márcia Alves Fardim Novaes                   Giuseppe Paulo Vallonni D´Etorres 
Secretária da SEMUS                                 Coordenador do Procon  

  
 
 
Francisco Alves de Athayde Neto           Wilson Dillen dos Santos 
Controlador da CIG                            Secretário da SEMSUR 
  

 
 

Francisco Carlos Montovanelli                Marcos Mendes Carvalho 
Presidente da ASCISCI        Presidente da CDL 

 
 

 
Gebran Emílio da Costa de Oliveira         Lincon Paceli Delfi 
Ent. Amb. de San. e Rec. Hídricos              Trabalhadores na Área de Saneamento 
 
 
 
Maria de Lurdes Savignon           Rodrigo Pereira Costa  
Suplente SEMDES                                        Associação de Moradores da Cidade 


