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Governador emite carta compromisso para
garantir direito dos servidores da Agespisa
PÁGINA 02

: Servidores afirmam que conteúdo do documento é abrangente e não elenca quais direitos serão mantidos

Sindicato denuncia que PPP do saneamento
vai dobrar a tarifa de esgoto em três anos

Sem PPP, Governo tem recursos disponíveis
de ampliar esgotamento a 56%

O projeto da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)

Segundo o Sindicato dos Engenheiros, o Governo do Estado

- solicitado pelo Governo - confirma que a porcentagem da tarifa

possui mais de R$ 100 milhões disponíveis na Caixa Econômica

de esgoto em relação à tarifa de água passará de 50% para 100%

Federal para construção da Estação de Tratamento de Esgoto

em três anos. O aumento que será estabelecido pela empresa

da Zona Sul, obra que elevaria a cobertura de esgoto da capital

privada passará a 65% em 2016, 80% em 2017 e 100% em 2018.

de 17% para 56%, mas não demonstra interesse em investir no
saneamento e manter a gestão pública do setor.
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Visite o site do Senge/PI: www.senge-pi.org.br
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Vereadores aprovam subconcessão da Agespisa
após carta compromisso de governador
O projeto de subconcessão da
Agespisa foi aprovado em primeira
votação em sessão da Câmara Municipal
de Teresina por 21 votos a favor e seis
contra, depois de ser discutido novamente
entre os vereadores. Mesmo tendo sido
aprovado, nove parlamentares pediram
vistas da matéria: Dudu (PT), Teresa Britto
(PV), Inácio Carvalho (PP), Tiago
Vasconcelos (PSB), José Ferreira (PSD),
Paulo Roberto da Iluminação (PTB),
Antonio José Lira (DEM), Caio Bucar
(PSB) e Edvaldo Marques (PSB).
o governador Wellington Dias (PT)
enviou uma carta compromisso que,
segundo alguns parlamentares, foi o fator
preponderante para que o projeto de
subconcessão da Agespisa fosse aprovado em 1ª votação. No documento, o governo
garante que a migração da Agespisa para o Instituto das Águas não trará prejuízo aos
servidores. Segundo o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Antonio Florentino Filho, a
carta possui um conteúdo abrangente e não elenca quais direitos serão mantidos, e possui
pontos esclarecedores sobre como ficará a situação dos profissionais no Instituto de Águas.
Os vereadores Teresa Britto (PV), Inácio Carvalho (PP) e Antonio José Lira (DEM) entrarão
com um mandato de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Piauí contra o projeto. A
decisão dos parlamentares foi tomada após aprovação, em primeira votação.
"Não podemos deixar que nossa água seja privatizada e ainda dessa forma arbitrária
como a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado estão agindo. Estamos amparados
tanto no Regimento Interno da Câmara de Teresina como por sermos representantes do
Poder Público. Vamos solicitar o Mandado de Segurança tanto para a anulação da primeira
votação como para sua extinção, a menos que irregularidades como a cobrança de 100% da
tarifa social sejam sanadas", diz Teresa.

Empresa que assumirá saneamento não fará investimentos
próprios no sistema
O relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), contratada pelo
Governo do Estado para apontar a viabilidade de empresas privadas assumirem a gestão do
saneamento básico de Teresina, prevê que todo investimento que será feito pela iniciativa
privada sairá da tarifa a ser cobrada da população. O documento aponta que os
investimentos previstos pela empresa que assumir o sistema serão de R$ 1,7 bilhão até
2047, entretanto, não prevê a aplicação de recursos ou obtidos por meio de financiamento,
apenas investimentos decorrentes da arrecadação pela cobrança do serviço.
Além disso, o relatório aponta que a tarifa de esgoto vai dobrar em três anos para que o
projeto seja viável financeiramente para a empresa que assumir a gestão do setor.
Atualmente, a tarifa de esgoto corresponde a 50% da cobrada pela água, porém caso a
Parceria Público Privada (PPP) seja implantada, esse percentual passará a 65% em 2017,
80% em 2017 e 100% em 2018. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Engenheiros do Piauí
(Senge), que alerta: "Todo investimento que for feito pela empresa privada será retirado da
tarifa a ser cobrada, ou seja, quem vai bancar é o povo e não a empresa, pois não haverá
nenhum aporte de recursos próprios no setor. Por isso, que a tarifa vai dobrar logo no início
do contrato", afirmou o engenheiro Antonio Florentino Filho, presidente do Senge., que
continua.
De acordo com o projeto, a receita direta estimada para o período 2016-2047 é de R$
11,654 bilhões, dos quais R$ 6,542 bilhões correspondem à receita direta de água, R$ 5,099
bilhões à receita direta de esgoto e R$ 12,33 milhões a receita de esgoto dos condomínios.
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PPP da Agespisa deve dobrar tarifa
de esgoto em três anos
realizado na tarifa de esgoto até atingir
100% (nível aplicado comumente
pelas empresas estaduais) no período
2016 – 2018. A premissa da
modelagem financeira é que, a partir
de janeiro de cada ano (2016,2017,
2018) será aplicada a alteração na
tarifa".
A tarifa de esgoto passará a 65%
da tarifa de água em 2016, 80% em
2017 e 100% a partir de 2018%. Ainda
segundo o projeto, o efeito líquido na
tarifa média é produzir uma transição
de R$ 2,93 por m³ em 2016 até atingir
R$ 3,29 por m³ em 2026, ponto onde
fica estável até o final da concessão. A
proposta da PPP é levar a cobertura de
saneamento básico dos atuais 18,8% a
90% e o abastecimento de água de
99,3% para 100% ao final do contrato
de concessão.

Trecho do ofício enviado pelo Ministério Público à Câmara Municipal de Teresina

O projeto de Parceria Público
Privada para o saneamento de
Teresina, lançado pelo Governo do
Estado em seu site oficial, contraria os
representantes do governo e
vereadores que apóiam a
subconcessão dos serviços da
Agespisa para a iniciativa privada. A
principal alegação dos apoiadores do
projeto enviado pelo prefeito Firmino
Filho (PSDB) é de que as tarifas serão
mantidas, entretanto, o trecho abaixo
retirado do projeto da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe) - solicitado pelo Governo -

confirma que a porcentagem da tarifa
de esgoto em relação à tarifa de água
passará de 50% para 100%.
"Com o propósito de cumprir com
o objetivo de cobertura dos custos de
prestação dos serviços, em particular
o aumento nos 20 níveis de
atendimento de esgoto, é necessário
alterar a porcentagem da tarifa de
esgoto em relação à tarifa de água.
Atualmente, a proporção entre a tarifa
de esgoto e a tarifa de água é de 50%
para as categorias domiciliares e 80%
para as demais categorias. O Quadro
10 detalha o escalonamento que será

O projeto de lei enviado pelo
prefeito Firmino Filho (PSDB) à
Câmara de Vereadores de Teresina
será votado hoje (13) na Comissão de
Meio Ambiente e Saneamento Básico
sob críticas e questionamentos de
entidades ligadas à Agespisa e ao
saneamento básico do estado. O
presidente do Sindicato dos
Engenheiros, Antonio Florentino Filho,
lamentou a postura de parlamentares
que defendem a "entrega" do
saneamento para empresários com o o
argumento que o modelo tem sido bem
sucedido em outros lugares do Brasil e
do Mundo.
"Atualmente, cerca de 235
cidades no mundo estão retornando
seus sistemas de saneamento para o
estado, após o fracasso de projetos de
privatização como o que querem
implantarem Teresina. A Agespisa já
abastece 98% de Teresina com os
serviços de abastecimento de água e
cerca de 17% em esgotamento,
percentual esse que não é maior
porque o estado não constrói a estação
de tratamento de esgoto na zona sul,
que levará a cobertura para acima de
55%", lamentou.
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Governo tem recursos na Caixa Econômica
para elevar esgotamento a 56%
O presidente do Sindicato dos
Engenheiro, Antonio Florentino Filho,
lamenta que o Governo do Estado e a
Prefeitura de Teresina estejam
irredutíveis quanto a decisão de
transferir o saneamento de Teresina
para uma empresa privada. Ele
destaca que há mais de R$ 100
milhões disponíveis na Caixa
Econômica Federal para construção da
Estação de Tratamento de Esgoto da
Zona Sul, obra que elevará a cobertura
de esgoto da capital de 17% para 56%.

Outro ponto importante é que a
cobertura de abastecimento de água
na capital é de 98%, isso sem a
Estação de Tratamento de Água
(ETA) da Santa Maria da Codipi,
atingindo um índice maior que a média
nacional e do Nordeste. Segundo
Florentino Filho, essas são provas de
que a Agespisa tem totais condições
técnicas para manter o sistema de
saneamento, mas a falta de interesse
do governo do estado em investir na
empresa.

“O prefeito Firmino Filho abdica
da certeza que chegará a 56% de
esgotamento sanitário em Teresina
2016, com a utilização dos mais de R$
100 milhões para construção da ETE
da zona Sul, para a “incerteza” de que
pelo projeto da FIPE apenas em 2020
possa ter essa mesma cobertura com
a empresa privada. Bastava uma força
política para que o Governo lutasse
pelos recursos para construir a obras e
beneficiar milhares de teresinenses”,
ressalta Florentino.

23 condomínios particulares vão pagar
pelo esgoto no futuro
O projeto da FIPE aponta uma
relação de quinze condomínios
p a r t i c u l a r e s d e Te r e s i n a q u e
atualmente possuem sistemas
próprios de esgoto, mas que pelo
projeto serão incorporados pela
empresa privada à medida que o
sistema de esgotamento for
expandido.
De acordo com o

projeto, "a

contratada assumirá tais condomínios,
cobrando tarifa dos usuários e arcando
com as despesas de operação. Assim,
as despesas, são projetadas tendo em
vista o volume coletado e tratado e o
custo por metro cúbico definido nas
análises de engenharia da empresa".
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Obras de condomínios privados e realizadas
pelo poder público serão usadas para atingir metas

Um dos principais argumentos
do prefeito Firmino Filho (PSDB) para
defender o projeto de lei que permite
subconceder o saneamento da capital a
uma empresa privada é que a Agespisa
não cumpre as metas do contrato de
programa firmado com o município.
Entretanto, o projeto da FIPE afirma
que por orientação do Governo do
Estado e da Prefeitura de Teresina a
empresa privada vai incluir ligações de
esgoto já construídas pelo poder
público no Lagoas do Norte e
condomínios privados que possuem
sistemas próprios de esgoto no cálculo
para expansão da cobertura do
sistema.
O Sindicato dos Engenheiros
criticou veementemente a medida,

primeiro porque a empresa se utiliza de
obras construídas com recursos
públicos como se fossem
investimentos privados e, segundo,
porque a medida foi orientada e
permitida pelo Estado e Prefeitura.
"Isso é inadmissível. Eles afirmam que
vão fazer a PPP porque a Agespisa não
expande o sistema, e por outro lado
permitem que a empresa privada utilize
nos cálculos para expansão do setor
obras feitas com recursos públicos.
Isso mostra que os gestores estão
irredutíveis na sua intenção de
privatizar. Não interessa para eles o
que é melhor e a opinião de técnicos do
setor. A decisão, para eles, já está
tomada. E é para privatizar", lamentou
o presidente do sindicato.

Antonio Florentino Filho
informa que as ligações de esgoto
construídas pela Prefeitura de
Teresina na região do Lagoas do Norte
já elevam o percentual de cobertura de
18% para 25% em 2016. Em 2017, o
projeto da PPP prevê a ampliação da
cobertura para 30%, usando outras
ligações já concluídas também na
lagoa do norte e já repassada a
Agespisa.
"Esse projeto é cheio de vícios
e chega ao absurdo de deixar que a
empresa privada use ligações de
esgotos já concluídas no Lagoas do
Norte e já repassada à Agespisa e,
pasmem,em ligações de esgotos dos
sistemas já
construídos por
condomínios residenciais privados.
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