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Ata COMUSA – Conselho Municipal de Saneamento 

Data: 15/01/2010          Local: Palácio Bernardino Monteiro 
 

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e 
trinta minutos do Palácio Bernardino Monteiro, Praça Jerônimo Monteiro, reuniram-se 
os membros do COMUSA – Conselho Municipal de Saneamento, sob a Presidência 
do Exmo. Prefeito em exercício Sr. Bráz Barros da Silva, com seguintes presenças: 
Luiz Carlos de Oliveira Silva – Agersa; Antonio Carlos Brandão de Alencar – Foz 
do Brasil; Vasni Barbosa e Oliveira– Secretário Municipal de Planejamento; Márcia 
Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde; Sebastião Ricardo 
Carvalho Moreira – Controladoria Geral do Município; Renato Ferrari Ramos – 
Procuradoria Geral do Município; Marcelo dos Santos – Coordenador Municipal de 
Defesa do Consumidor (PROCON); Rosemere Duarte Biazatti – Câmara Municipal 
de Cachoeiro de Itapemirim; Gebran Emílio da Costa de Oliveira – Entidade 
Ambientalista Área Saneamento; Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social e Francisco Carlos Montovanelli  - ACISCI, cuja pauta foi 

a seguinte: Discutir sobre a implementação da revisão tarifária em 2010, 
prevista no Contrato de Concessão nº 029/98 e seus termos aditivos. O 
Exmo Sr. Bráz Barros da Silva iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, 
em seguida fez a chamada dos membros que constituem o Conselho Municipal de 
Saneamento – COMUSA. Constatado o quorum passou a palavra ao Sr. Luiz Carlos 
de Oliveira Silva - Diretor Presidente da Agersa, que fez uma apresentação sobre o 
histórico da concessão, explanação sobre regulação, bem como, sobre as atividades 
realizadas pela Agersa, ressaltando a importância da criação dos Conselhos que 
tratarão sobre Revisão do Contrato de Concessão e a Política Municipal de 
Saneamento. Em seguida passou a palavra ao diretor da Foz do Brasil - Antonio 
Carlos Brandão de Alencar, que fez uma apresentação sobre o saneamento básico 
do Brasil e Cachoeiro de Itapemirim. Ressaltou sobre o investimento de setenta 
milhões de reais, na implantação do PCH – Pequena Central Hidrelétrica, na Ilha da 
Luz, com programação para operação em 2012 e o Programa Córrego Limpo. Após 
as apresentações foi distribuído aos membros o material contendo a solicitação de 
reajuste da concessionária da ordem de 8,1% (oito inteiros e um décimo um por 
cento), sendo que 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento), referente à 
alíquota de reajuste das tarifas da CESAN, e 3,5% (três inteiros e cinco décimos por 
cento) referente à parcela remanescente ao reequilíbrio econômico- financeiro da 
Concessionária; duas tabelas (considerando o reajuste pleiteado e da CESAN); 
minuta de Portaria de reajuste e o Decreto N° 19.496, que dispõe sobre a 
composição do COMUSA. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Carlos de Oliveira Silva, 
relatou sobre os reajustes anteriores e o percentual do reequilíbrio econômico- 
financeiro pleiteado pela Concessionária, bem como, o exposto no sétimo termo 
aditivo. Propôs aos membros que se definisse pela solicitação apresentada, ou se 
seria necessário outra reunião, para discutir melhor os índices apresentados e 
apresentando uma contra proposta. O conselheiro Gebran de Oliveira manifestou-
se a favor de uma nova reunião, uma vez que, houve investimentos por parte da 
Concessionária e a população ajudou a pagar essa conta. Porém existem alguns 
desses investimentos que ocasionaram redução de energia, funcionários, custos, 
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que precisam serem melhor avaliados. O conselheiro Renato Ferrari Ramos propôs 
que fosse colocado em votação a proposta de uma nova reunião. Foi dada a palavra 
ao conselheiro Sr. Vasni Barbosa, Secretário de Planejamento, que manifestou-se a 
favor de uma nova reunião, justificando a necessidade de uma discussão mais 
detalhada. O conselheiro Francisco Montovanelli ratificou a sugestão apresentada 
complementando que o percentual apresentando deveria ser melhor analisado. O 
diretor da Foz da Brasil Antonio Carlos lembrou aos membros que o percentual 
solicitado 4,6% (quatro vírgula seis por cento) foi o percentual dado à CESAN, e o 
que os 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) já foi reconhecido e aprovado 
em atas anteriores. Relatou ainda sobre os investimentos e os compromissos da Foz 
do Brasil, ressaltando que a fonte de recurso da empresa é a tarifa. Com relação ao 
percentual do reequilíbrio econômico–financeiro, há anos estamos recebendo em 
“doses homeopáticas”. O conselheiro Vasni Barbosa falou sobre o desgaste político 
do governo em assumir esses percentuais que foram gerados no passado. O Exmo.  
Prefeito Bráz da Silva disse que o governo Casteglione herdou esse passivo 
contratual e o município vai cumprir, mas que politicamente, assumir esse passivo 
por irresponsabilidade de outros, justamente no período que estamos vivendo 
problemas de contingenciamento. Frisou que o percentual concedido à CESAN pode 
ser cumprido, mas quanto ao percentual desse passivo deve ter uma discussão bem 
trabalhada. Foi dado o uso da palavra ao Economista da Agersa Yuri Gagarin 
Sabino, que fez uma explanação sobre: o 7º Termo Aditivo e Termo de Referência 
da Tarifa de Água e de Esgoto e que são distintas, porém afins. Falou ainda da 
receita tarifária, dos demonstrativos de valores dos investimentos, da demonstração 
de custos operacionais (pessoal, encargos sociais, energia, produtos químicos, 
manutenção de veículos e equipamentos, operação do sistema etc.). Frisou que não 
existem “indexadores ideais”. Citou como exemplo o IGPM que baixou muito em 
função da sobrevalorização do dólar. Frisou que o que verdadeiramente existe, e é 
preciso ser diferenciado é o “realismo tarifário” do “populismo tarifário”. Enfatizou que 
é necessário sanear o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Fazendo uso da 
palavra o Diretor Presidente, Luiz Carlos de Oliveira Silva, disse que o que os 
outros governos fizeram foi o “populismo tarifário”; que a concessão é pública e não 
privada e que daqui a 37 (trinta e sete) anos vamos ter todos os investimentos 
realizados. Questionou: existe sim, o reflexo político, mas vamos adiar e deixar para 
o próximo ano? A conselheira Nilcéia Pizza  perguntou de quanto seria o impacto 
financeiro para população? Luiz Carlos de Oliveira Silva respondeu que seria de 
R$ 0,20 (vinte centavos) para a primeira categoria com consumo até 10m³ (dez 
metros cúbicos), e que hoje representa cerca de 60,6% (sessenta virgula seis por 
cento) da população que recebe água e esgoto. A conselheira  Nilcéia Pizza  
sugeriu uma análise do Contrato de Concessão com relação às 53 (cinqüenta e três) 
localidades que não foram contempladas inicialmente. O economista da Agersa Yuri 
Gagarin Sabino disse que, será necessário enviar uma nota explicativa à imprensa 
para esclarecimento do aumento de tarifa, justificando a remuneração da empresa e 
em que está sendo investido. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra o 
Exmo. Prefeito Bráz da Silva finalizou a reunião dizendo que herdamos esse 
passivo e queremos resolver, porém cabe ao Conselho com as informações técnicas 
que a Agersa irá repassar via e-mail a cada membro, para que no dia 25/01/10, às 
14 horas, tomar a decisão quanto ao reajuste de tarifa. Mencionou sobre o ofício da 
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responsabilidade do cargo de estava assumindo (como Prefeito Interino), e que 
aprendeu muito substituindo o Prefeito Casteglione. Agradeceu a presença de todos 
convidando-os para a cerimônia de transmissão do cargo no dia 18/01/2010, às 13 
horas no Palácio Bernardino Monteiro.  A reunião foi encerrada às dezesseis horas e 
dez minutos. Eu Roseane P. Doriquetto lavrei a presente ata. 
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