
ATA  DA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO
MUNICIPAL  DE  REGULAÇÃO  E  CONTROLE  SOCIAL  DE
PIRACICABA DE 23 DE JANEIRO DE 2019

DATA E LOCAL: Aos 23 de janeiro de 2019, às 17 horas, na sala de licitações
do SEMAE, na Rua XV de Novembro, nº 2.200, Piracicaba/SP.

CONVOCAÇÃO: A convocação para a reunião extraordinária foi feita no Diário
Oficial  do  Município  de  Piracicaba  de  17/01/2019  e  encaminhada  no  dia
18/01/2019  por  correio  eletrônico,  aos  membros  titulares  e  suplentes  do
Conselho.

PRESENÇA: A  sessão  pública  foi  realizada  na  presença  das  pessoas
relacionadas na lista de presença anexa, que faz parte integrante da presente
ata.

ORDEM DO DIA:  justificativa do SEMAE para reajuste das tarifas de água e
esgoto e outros serviços prestados pelo SEMAE e por sua concessionária de
serviços públicos para vigerem a partir de 01 de março de 2019; apresentação
do  Parecer  Consolidado  da  ARES-PCJ  Agência  Reguladora  dos  Serviços  de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

APRESENTAÇÕES  E  DISCUSSÕES: Aberta  a  palavra  pelo  Presidente  do
Conselho, Sr. José Rubens Françoso, foi dito que: verificada a existência do
quorum de instalação, os trabalhos estavam instalados; justificada a ausência
do Sr. Fernando Humphreys, representante da empresa Águas do Mirante; lida
a ordem do dia; informado que a Agência Reguladora, no período da tarde,
solicitou  a  suspensão  da  reunião,  conforme  documentado  lido  a  todos  os
presentes,  tendo  em  vista  não  ser  possível  realizar  a  entrega  do  Parecer
Consolidado devido ao volume de dados para análise, principalmente por estar
em  andamento  na  Agência,  também,  o  processo  de  Revisão  Ordinária  do
contrato de Parceria Público Privada firmado entre o SEMAE e a empresa Águas
do Mirante; informado que a ARES-PCJ encaminharia o Parecer Consolidado até
o dia 25 de janeiro de 2019, sexta-feira, no período da tarde, bem como, foi
proposto  que a sessão fosse  retomada no dia 28 de janeiro no período da
manhã.  Por  unanimidade,  os  Conselheiros  definiram  que  a  sessão  seria
retomada no dia 28 de janeiro de 2019, às 17h, com ressalvas sobre o curto
prazo  para  análise,  principalmente  da  Sra  Marly  Terezinha  Pereira,
representante da OSCIP PIRA 21, tendo em vista a dificuldade para reunir-se
com as pessoas da organização para discussão do Parecer Consolidado.

OUTROS ASSUNTOS: O Sr. Presidente explicou, referente às reclamações de
falta de água, que o SEMAE possui água tratada e reservatórios suficientes para
abastecer a cidade, mas há falta de adutoras para levar essa água tratada até
os  reservatórios;  além  disso,  explicou  que  existem  rompimentos  de  rede/
adutoras  que  atrapalham  o  fornecimento,  sendo  importante  que  as  casas
tenham caixa  d’água  para  que  não  sintam o efeito  imediato  nesses  casos;
informado que para resolver esse problema foram comprados tubos de ferro
fundido para construção de adutoras, bem como, foram iniciadas as licitações
das obras, com previsão de terminar até o ano de 2.020. Por fim, informou
sobre  a  criação  da  Lei  de  cobrança  relativa  à  ampliação  dos  sistemas  de
captação, tratamento e distribuição de água e tratamento de esgoto referente
aos  loteamentos  e  empreendimentos  de  construções  horizontais  e  verticais,
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visando ampliar/reformar as redes que atenderão o novo empreendimento, a
qual entrará em vigor em maio de 2019.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião, determinando que fosse lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os membros presentes.

José Rubens Françoso Cátia Fernanda Moreira Vasca

Claudionor Siqueira de Lira Jose de Jesus Vaz

José Otávio Machado Menten Kildare Wagner Sabbadin

Luiz André Filho Rafael Ciriaco de Camargo

Marly Terezinha Pereira Roberto Braga
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