
Profa. Dalva Rosa Mansur ( Secretária executiva do IPEDS, comissão 
executiva do CILSJ, e CBHLSJ) Considerações  sobre a proposta Pro lagos,  
A partir da  analise da AGENERSA e FGV. 

De acordo com o art. 7° do contrato de concessão, onde são colocadas a 
regras sobre o equilíbrio econômico financeiro,fica claro  que o equilíbrio 
tem a haver com  a evolução dos custos nos últimos 5 anos, a relação 
entre a receita e os investimentos das empresas.e ainda os encargos e 
receitas nos valores iniciais de cobrança: levanta então a tese  de que a 
população dos municípios atendidos tem baixo poder aquisitivo, 
apresentando para isso índices de IDH, renda per capta além de trazer um 
quadro  de tarifas de água Dez 2008.  

Observação nossa: 

- O poder aquisitivo da população é baixo realmente, e sugerimos que 
para isso como disse o prefeito Zelão na resposta da pag. 34 do relatório 
FGV no dia 11/12 2010 a pergunta sobre invasões ....que haja uma 
parceria entre municípios e governo do estado para buscar soluções 
trazendo mais investimentos em educação com ênfase no ensino médio 
voltado para o trabalho,  e em infra-estrutura  de transportes, habitação 
popular,  energia , telecomunicações, e saneamento ( que aliás dentro do 
período analisado  foi realizado  pelas duas concessionárias), além de 
concursos públicos para lotar escolas ,hospitais, e demais equipamentos 
públicos , livrando a região das barganhas políticas por 
empregos,terrenos ,  kits invasão, e outras barganhas que dificultam o 
aumento no IDH e do PIB. 

Na verdade este não é um argumento para justificar  se a água está cara 
ou não,este é um argumento para se analisar a administração municipal, 
e , talvez a solução deste  argumento  venha até a ser um dos fatores para 
diminuir a perda com gatos e outras ligações clandestinas. 

Entretanto considerando a enorme quantidade de pequenos 
empreendedores individuais e micros .Sugerimos aqui uma tarifa 
diferenciada para empresas individuais e micro , que não tenham a água 
como elemento básico de sua operação, como forma de recuperar 
espaço de inadimplência e ligações clandestinas , tão comuns , e que 
podem sim expandir um mercado criando empregos que vão contribuir 
para o aumento do IDH. 



- NA pag. 43 do relatório está um quadro de tarifas de várias 
concessionárias,entretanto Para que tal quadro venha ter valor cientifico 
serão necessários, assim como foram analisadas os investimentos custos, 
esforços, da concessões locais Pro lagos e Juturnaiba, deveriam a ser 
apresentados em quadros complementares relativos as companhias 
usadas como parâmetro para comparação os seguintes itens: volume  e 
densidade de população atingida,distancia do manancial, custos 
operacionais e principalmente  investimentos realizados  pelas 
companhias concessionárias apresentadas nos quadros.Sem estes dados 
tal quadro  não pode  ser levado considerado uma vez que não  apresenta 
qualquer  valor cientifico tornando a analise estatisticamente 
tendenciosa. 

Enfim 

O que estamos falando é que não se vai buscar o romper o equilíbrio 
econômico dos contratos  porque a população é pobre. Isto seria 
impensável, deve-se sim tornar maior o poder aquisitivo da população, 
que é papel do estado e da população em geral que também deve 
reclamar por insumos   e  já que o serviço publico concedido é um serviço 
publico ( que quer dizer prestado para todos ) e não um serviço social ( 
que quer dizer prestado aos necessitados, carentes ou desvalidos).Se 
existe na região atendida pelas duas concessionárias carência econômica, 
esta não será resolvida pela tarifa de água.  

A população e o poder concedente  precisa saber o valor do 
investimentos feitos em saneamento ( conforme relatório/analise  da 
FGV)que tem desde 2004 o maior investimento brasileiro per capta em 
esgotos,  maior do que o previsto no próprio contrato, além da  expansão 
de rede de abastecimento de água do Brasil e isto em atendimento a 
solicitação da população atendida conforme revisão em anterior, da 
forma como foi possível ser mais urgente, e que este investimento precisa 
ser equilibrado em valor e em tempo de forma adequada, e com o 
equilíbrio no atendimento ao usuário e ao prestador de serviços, porém 
exigindo também esforços do poder concedente em assumir seu papel de 
administrador buscando oportunidades para a melhoria da vida das 
populações que administra. 


