
 

 
 
  

 

Ata da 2.ª Reunião da Comissão da Tarifa Social em 2011 

 

Realizou-se aos 11 (onze dias) dias do mês de fevereiro do ano de 

2011 (dois mil e onze) às 9:00 horas (nove horas) a 3ª reunião da 

Comissão da Tarifa Social de 2011, na AGERSA, localizada na Rua 

Professor Quintiliano de Azevedo, nº. 31 – bairro Guandu, Shopping 

Guandu Center, 6º andar, com as seguintes presenças: Luiz Carlos de 

Oliveira Silva, Antonio Carlos Amorim e Daisy Tirelo – AGERSA; 

Lucinéa Marques Barbosa – SEMDES; Paulo Rogério Souza Pimenta – 

Foz do Brasil/Cachoeiro; Márcia Alves Fardim Novaes – SEMUS; 

Fernando Mastela – SEMGOV; Mário César do Nascimento Moreira – 

FAMMOPOCI; Pedro Felipe Rangel – Igreja Católica, com a seguinte 

pauta: 

A) Custeio de extensão de rede de água na localidade de Monte 

Líbano;  

B) Recadastramento de famílias do Programa Tarifa Social (Período 

de 14 a 18 de fevereiro de 2011 – Praça Jerônimo Monteiro);  

C) Conserto de compressor do município para atendimento às 

famílias do Bairro Boa Vista – Aeroporto – Construção de redes de 

esgoto e drenagem de águas pluviais; 

D) Débito de energia das famílias beneficiadas com a implantação da 

ETAC – Estação de Tratamento de Esgoto Comunitária em Monte 

Líbano; 

E) Débito com tubos cedidos pela Foz do Brasil para Centro de 

Convivência (Vovó Matilde – São Geraldo); 

F) Reforma do Reservatório do Matadouro para atendimento das 

famílias de Monte Alegre; 

G) Débito de água de famílias de baixa renda / Inclusão Programa 

Tarifa Social; 

H) Compra de tampas de caixa d´água para distribuição famílias da 

periferia; 



 

 
 
  

 

I) Extensão de rede de esgoto na Rua Juventina Silva, Campo 

Leopoldina.  

O Sr. Luiz Carlos iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Prosseguiu dizendo sobre a importância do saneamento e entrou na 

discussão sobre o item C. Comentou sobre a situação dos 

loteamentos do Município, dizendo da precariedade dos mesmos, do 

estudo da inclusão de qualquer tipo de serviço precário de água e 

esgoto na concessão, porém ressaltou que no caso de Boa Vista, não 

tem como esperar essa inclusão. Pediu que todos avaliassem a 

possibilidade do conserto dos compressores do município para a 

execução da obra. O conserto fica por R$ 4.600,00 (Quatro mil e 

seiscentos reais). 

O Sr. Mário, da FAMOPOCCI, sugeriu que a Tarifa Social apenas 

emprestasse o dinheiro para o Município e o Sr. Luiz Carlos explicou 

que o Município não teria como fazer essa devolução. 

O Sr. Mastela comentou que esse investimento poderá melhorar 

também a questão da saúde das pessoas da localidade. 

A Srª Lucinéia questionou sobre a legalidade do repasse do dinheiro 

ao Município e foi esclarecido a ela o funcionamento. 

O Sr Pedro disse que é a favor do investimento e falou também sobre 

a importância da obra para minimizar o problema da dengue. 

Todos votaram a favor e o Sr Mário deixou claro que votou de acordo 

com o parecer jurídico. 

Sobre o item A, O Sr. Antônio Carlos expos que a obra custaria em 

torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Sr Paulo Rogério 

acrescentou que a proposta analisada, devido à presença de faixa de 

domínio do DNER e da Ferrovia, se tornaria inviável e ficou de 

apresentar um novo estudo na próxima reunião. O Sr Mário 

acrescentou sobre o cuidado para o aumento da quantidade de 

famílias na localidade. 



 

 
 
  

 

O Sr. Antônio Carlos comentou sobre o item B, e disse que não é 

possível incluir mais do que 1.500 (mil e quinhentas) famílias na 

tarifa, pois o valor repassado é de 1% da arrecadação bruta da Foz 

do Brasil/Cachoeiro e esse seria o máximo de famílias que esse valor 

cobriria. 

No item D, o Sr. Pedro deu a opinião de que os débitos da energia 

deveriam ser divididos entre os moradores já que não é cobrada taxa 

de água tratada. Todos os conselheiros concordaram e o Sr Antônio 

Carlos, juntamente com o Sr. Mastela ficaram responsáveis para 

fazer uma reunião na comunidade para falar sobre o assunto. 

Sobre o item E, como não está bem esclarecido o assunto, ficou para 

marcar uma reunião com a Secretária Nilcéia para alinhar a situação. 

Sobre o reservatório do matadouro (item F), foi repassado que sua 

capacidade é de 60.000 L (sessenta mil litros) e que sua reforma 

custará em torno de R$ 12.000,00 (Doze mil reais). Foi indicado que, 

ao invés de São Vicente, o mesmo fosse enviado para Monte Alegre, 

para atender cerca de 300 (trezentas) famílias. A Secretária Márcia 

Fardim questionou se o reservatório será suficiente para abastecer a 

comunidade e o Sr. Antônio Carlos disse que sim. Questionou ainda 

se a obra do sistema de distribuição será feita por conta da Tarifa 

Social e o Sr. Antônio Carlos disse que seria por conta da Foz do 

Brasil. 

O Sr. Mário lembrou o fato que Monte Alegre é uma comunidade 

Quilombola certificada e que existem recursos para essa área. Foi 

explicado que já foram enviados, pelo Município, 03 (três) projetos 

para a FUNASA e os 03 (três) foram negados, pois ao contrário do 

BNDES, a FUNASA não reconhece o serviço de saneamento do 

Município como Público e sim, Privado. O serviço de distribuição de 

água seria gratuito. O Sr. Mário solicitou, ainda, que fosse enviado o 

orçamento do conserto do reservatório, para ele, por e-mail. 



 

 
 
  

 

O Sr. Mário sugeriu que a pauta das reuniões fosse enviada por e-

mail para que pudessem ser analisadas antes para que cada 

conselheiro pudesse justificar melhor seu voto. 

O item G foi autorizado, porém o Sr. Mastela e o Sr Antônio Carlos 

ficaram responsáveis para conversar com as famílias. Nesse caso foi 

constatado vazamento, mas deverá ficar claro para elas que caso 

continuem a consumir mais água que o permitido pela Tarifa elas 

serão cortadas do programa. 

O Sr. Mastela sugeriu ainda que fosse aplicado algum tipo de 

penalização, como por exemplo, um ato comunitário. O Sr. Pedro 

concordou, mas disse que o Ministério Público deveria ser consultado 

antes para saber sobre a legalidade do Serviço Comunitário nessas 

ocasiões. 

O Sr Mário sugeriu que, além disso, as famílias fossem levadas a Foz 

do Brasil/Cachoeiro para conhecerem os processos de tratamento de 

água (ETA) e esgoto (ETE) do município. Os demais conselheiros 

concordaram e o Sr, Paulo Rogério, da Foz do Brasil/Cachoeiro 

solicitou que fosse consultado na concessionária anteriormente para 

saber como poderia ser feita a logística dessas visitas.  

A Secretária Márcia Fardim falou sobre o item H. Disse que cerca de 

2.500 (duas mil e quinhentas) famílias não possuem tampa em seus 

reservatórios. Disse que o projeto seria começar pelas famílias 

cadastradas na Tarifa Social. Comentou sobre a preocupação do 

Prefeito com a dengue. Ressaltou que a maior concentração de focos 

de dengue está nas casas das pessoas, em seus quintais. Passou 2 

(dois) orçamentos de tampas para reservatório. Além dessa opção, 

foi sugerido, pela secretária, o uso de telas. 

O Sr. Mário questionou se no Plano Municipal de Saúde ou da Dengue 

não existe verba para essa compra. Drª Márcia explicou que esses 

planos não contemplam compra de insumos, apenas planos de ações. 



 

 
 
  

 

O Sr. Mário questionou ainda se não deveria ser feito um plano de 

conscientização com as famílias.  

O Sr. Mastela questionou quem faria a adaptação, no caso das telas. 

A Drª Márcia disse que ficaria por conta dos agentes de saúde. O Sr. 

Mário lembrou que anteriormente já havia sido feito um trabalho 

semelhante a esse e gostaria de saber como tinha sido executado. A 

Drª Márcia disse que não tinha tido acesso a essa informações, ainda. 

O Sr. Mastela disse que votaria a favor das telas e explicou que seria 

mais fácil, pois as telas se adéquam a qualquer formato de 

reservatório e as tampas não. Os demais conselheiros concordaram e 

votaram, além disso, que deveria ser feito uma cartilha de 

conscientização que deverá ser entregue aos moradores, pelos 

agentes, quando forem instalar as telas. 

Sobre o item I, o Sr. Antônio Carlos falou sobre a importância da 

extensão da rede de esgoto da Rua Juventina Silva, no Campo 

Leopoldina. Passou que o orçamento seria de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) e que a Foz do Brasil/Cachoeiro fez a proposta de 

custear 50% da obra e a tarifa à outra metade. Foi então aprovado 

pelos conselheiros o pagamento de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos 

e cinqüenta reais), para o custeio da obra. 

A reunião foi encerrada as 11:00. 

Não havendo mais nada a se tratar, eu Daisy Tirelo de Carvalho lavrei 

a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 

presentes. 

 

 

Luiz Carlos de Oliveira Silva  Lucinéa M. Barbosa 

Diretor Presidente - AGERSA                SEMDES                            

 

 

Antônio Carlos Amorim   Pedro Felipe Rangel  
Superintendente - AGERSA           Igreja Católica 



 

 
 
  

 

 

 

 

Daisy Tirelo de Carvalho         Mário César do N. Moreira    

Analista de Regulação - AGERSA           FAMMOPOCI               

 
 
 
 

 Paulo Rogério S. Pimenta     Fernando Mastela 
 Foz do Brasil/Cachoeiro   SEMGOV 
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