Notas da XXIX CTSAN - Fortaleza Junho - 2017
Nos dias 8 e 9 de junho 2017 foi realizada a 29a CTSan em Fortaleza. O evento contou
com a participação assídua dos empregados das Agências Reguladoras de todo o Brasil
A importância da CTSan é poder ser um local para discutir o Saneamento, temas de
interesse das Agências e propor, sempre que possível, termos de referência
abrangentes para as questões colocadas pelos associados. Atualmente são 11 os
grupos temáticos.
As CTSan estão consolidadas e hoje apoiam as importantíssimas CTGas (Gas) e a
CTJi (assuntos jurídicos e institucionais) que tem ocorrido nos mesmos dias que a
CTSAn.
O Ministério das Cidades tem sido um parceiro na utilização da capilaridade da CTSan
e hoje tem 3 projetos ancorados na CTSan/ABAR, a saber: a) Projeto
RegulaSan/Interaguas (construção de indicadores e outros),
b) Projeto
Acertar/Interaguas (melhorar a confiabilidade e exatidão do SNIS), c) Regulação para
Incentivar Regimes de Eficiência nos Serviços de Saneamento Básico no Uso de
Recursos Energéticos e Hídricos (em formatação).
Recentemente foi formado o grupo temático de "PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E
GOVERNANÇA" que tem ampliado o escopo da CTSan, discutindo desde processos de
transparência e controle social, como também inovando, ao trazer e discutir tópicos de
gestão. Estudará o tópico “Redes de Conhecimento” comentado pela Eng. Rita
Cavaleiro de Ferreira.
Voltando à CTSan de Fortaleza, damos destaque também ao Grupo técnico temático
de resíduos sólidos e à visita a ACFOR/CE, à engenheira Rita Cavaleiro de Ferreira
que do PROESA pelo Ministério das Cidades expôs o assunto Eficiência Energética em
Saneamento, ao consultor: Sr. Carlos Lebelein da LMDM Consultoria que ofereceu uma
excelente palestra sobre "Certificação e Avaliação de Ativos" e a Sra. Aline Baldez
(Consórcio Inecon Consultores) que falou sobre o Projeto RegulaSan/Interaguas ;
Também foi proposto que aspectos legais sobre "Judicialização da cobrança da tarifa
fixa em multi economias e a obrigatoriedade do usuário se conectar à rede de
esgotamento sanitário", trazido pela CTJi, seja discutido no âmbito da CTSan, ou seja
integrando os assunto da CTJi com os da CTSan.
A próxima CTSan ocorrerá em novembro 2017 em Minas Gerais pois em setembro
teremos o encontro bianual da ABAR com a participação da ADERASA (Asociación de
entes reguladores de agua potable y saneamiento de las Américas).
Na última CTSan de Fortaleza em junho de 2017, a colega Clecia da Agência do Rio
Grande do Norte, propôs Natal como local para a 1a CTSan de 2018.
Seguem as notas sobre o Planejamento dos Grupos Temáticos.
(O Luiz Antonio sugere que os coordenadores dos grupos "validem" e/ou
complementem as informações)

Notas sobre o Painel Planejamento dos Grupos gentilmente consolidadas pelo
Luiz Antonio Oliveira.
Segue um pequeno resumo do painel de planejamento dos grupos, ocorrido no dia 09/06
na Reunião da CTSan. Nesse resumo estão elencados alguns tópicos a serem
trabalhados pelos grupos com o objetivo de elaboração de algum material "orientativo",
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materializando o trabalho dos grupos da CTSan. O objetivo é que não percamos o
"espírito" de uma câmara técnica e que a mesma não se confunda com
seminários/congressos.
Na reunião ficou combinado ainda que os grupos direcionarão, na medida do possível,
as apresentações para que contribuam com os temas propostos e que possam ser
compilados para elaboração de materiais orientativos da CTSan (Texto referência,
Caderno, Papers etc).
Alem disso, foi sugerido que as apresentações sejam acompanhadas de um pequeno
texto elaborado pelo "palestrante", pois mesmo com a divulgação das apresentações,
nem sempre é possível melhor entendimento do que foi tratado.
Grupo de Indicadores de Desempenho
- Conclusão dos trabalhos do projeto "Acertar"

Grupo de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
- Pesquisa/diagnóstico sobre atuação das AR na área de resíduos;
- Ferramentas de regulação;
- Integração com grupo de tarifas - formas de remuneração/cobrança dos serviços

Grupo de Estudos Jurídicos
- Tarifa de consumo mínimo;
- Avaliação dos modelos de contratos de programas e de concessão - aspectos jurídicos
essenciais;
Já foram elaborados alguns textos, entre eles: Poder normativo e sancionatório das AR;
Região Metropolitana e Estatuto da Metrópole

Grupo da Qualidade da Água e Esgoto:
- Texto referência sobre Atuação das AR na fiscalização dos sistemas de tratamento de
esgoto (institucional e interação com outros órgãos);
- Água de Reúso;
- Fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário;
- Sub Grupo para tratar de regulação de saneamento rural.
- Acompanhamento da Revisão da Portaria MS 2914/11, com representação no grupo
multissetorial (José - ARIS SC e Rodrigo - Arsae MG)
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Texto referência sobre Atuação das AR na fiscalização da qualidade da água concluído.

Grupo de tarifas e contabilidade
- Estrutura tarifária;
- Tarifa social;
- Base de ativos;
- Integração com grupo de resíduos - formas de remuneração/cobrança dos serviços.

Grupo de Drenagem Urbana
- Subsídio técnico para a prestação dos serviços;
- Formas de remuneração/financiamento - formas de cobrança pelo serviço de
drenagem;
- Estruturação técnica necessária para serviço de drenagem;
- Ferramentas de regulação

Grupo Crise Hídrica
- Instrumentos de regulamentação das adutoras provisórias (caso Ceará);
- Equipamentos eliminadores de ar - ADASA disponibilizará estudo sobre efetividade
desses equipamentos - complementar texto de referência já elaborado pelo grupo.
- Avançar na definição do conceito de continuidade.
- Acompanhamento das questões de tarifa de contingência (envolve jurídico e tarifas)

Grupo de Planos Municipais de Saneamento Básico
- Ferramentas de atualização dos PMSB;
- Formas de avaliação de novos PMSB - inicio de concessão;
- Acompanhamento e fiscalização dos PMSB - banco de experiências.

Grupo de Participação dos Usuários e Governança
- Rede de conhecimento - Integrar proposta do grupo de eficiência energética
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- Governança e participação - utilizar a publicação da Abar sobre o tema e aprofundar o
debate;
- Ferramentas de mapeamento e gestão de processos;
- Avaliar junto ao grupo da Pesquisa Abar a a possibilidade de assumir essa tarefa,
incluindo a revisão e reestruturação da pesquisa.

Grupo Pesquisa Abar
- Concluir etapa de recebimento e compilação dos resultados para publicação em
setembro/2017;
- Avaliar a transferência da etapa seguinte: revisar e reestruturar a pesquisa.

Grupo de Eficiência Energética
Criado na CTSan de Fortaleza/2017.
A Sra. Rita Cavaleiro - Coordenadora do ProEESA/Ministério das Cidades - AKUT/SKAT
- apresentou a proposta inicial do Grupo, porém, será reavaliada entre os membros para
o melhor aproveitamento das experiências individuais.
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