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Governo anuncia PDI para 602 servidores 
da AGESPISA
Segundo presidente do Instituto de Águas, Herbert Buenos 
Aires, o governador Wellington Dias garantiu que não haverá 
prejuízo ao salário dos funcionários. No caso do PDI, o 
público-alvo são os 602 servidores que estão aposentados e 
continuam trabalhando ou que estão no tempo de se 
aposentar. Atualmente, a Agepisa tem 1.535 servidores 
efetivos. 

No Pará, população sofre com valores 
cobrados após concessão da água
O problema mais evidente ocorre nos municípios de São João 
do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e Xinguara, no 
sudeste do Pará. O líquido que chega às torneiras das casas 
está sob a responsabilidade da Odebrecht Ambiental. 
Moradores de baixa renda, que precisam do Bolsa Família, 
têm sentido dificuldade para pagar as contas todo mês. 
Também existem reclamações de que a empresa usa cloro 
em excesso no tratamento, o que traz mal-estar às crianças.
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Apenas cinco vereadores votaram contra o projeto da Prefeitura de Teresina que permite a subconcessão

Após aprovação de projeto de lei da subconcessão, 
Governo anuncia edital de licitação para dia 20
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Câmara aprova subconcessão da Agespisa 
com emenda e apitaço de servidores

Depois de muita gritaria e apitaço 
dos servidores da Agespisa, Sindicato dos 
Engenheiros, representantes da CUT e do 
Sindicato dos Urbanitários, foi aprovado no 
dia 18 de novembro, com cinco votos 
contrários, o projeto de subconcessão da 
Agespisa, em segunda votação, na 
Câmara Municipal de Teresina. Os votos 
contrários foram dos vereadores Teresa 
Britto (PV), Antônio José Lira (DEM), Paulo 
Roberto da Iluminação (PTB), Luís André 
(PPS), Inácio Carvalho (PP). Durante a 
segunda votação foi apresentada uma 
emenda dos vereadores Edvaldo Marques 
(PSB) e José Ferreira (PSD), líder do 
governo na Casa. De acordo com o 
parlamentar, a emenda cria dispositivos 
que garantem a constitucionalidade do 
projeto e a manutenção de cerca de 1.500 
servidores da Agespisa. 

“Nós criamos essa emenda, 
justamente para garantir que o Instituto 
funcione com todas as normas previstas na 
legislação e como o projeto não extingue a 
Agespisa, ela também garante que todos 
os seus servidores serão mantidos”, 
argumenta Ferreira. Os itens descritos na 
emenda garantem a concessão dos 
serviços à Agespisa, se a empresa atender 
a critérios como a capacidade técnica, 
idoneidade financeira, investimentos com 

Vereadores pedem anulação do projeto 
de subconcessão da Agespisa

Os vereadores Teresa Britto (PV) e 
Antonio José Lira (DEM) protocolaram 
junto à Vara da Fazenda Pública, o 
Mandado de Segurança contra o projeto 
de subconcessão dos serviços da 
Agespisa para o Instituto de Águas do 
Piauí. Um dos principais argumentos do 
mandado afirma que o Instituto de Águas 
do Piauí não preenche os requisitos da 
Lei 8.987/1995 no que diz respeito ao 
a tend imen to  às  ex igênc ias  de  
capac idade técn ica,  idoneidade 
financeira e regularidade jurídica e fiscal.

“É um projeto vago, com apenas 
dois artigos, que o Governo e a Prefeitura 

recursos próprios, além de aquisições de 
bens, ao final da concessão, que deverão 
ser revestidos de volta ao poder 
concedente. 

Edvaldo Marques disse que o 
instituto que deverá gerir os serviços de 
abastecimento na zona urbana de Teresina, 
a partir da publicação no Diário Oficial, 
deverá atender, ainda, algumas exigências. 
“O artigo que fala da seção do contrato de 
programa, no que tange ao instituto, deverá 
ter também, a capacidade jurídica e fiscal 
para assumir a regularidade deste contrato, 
de modo que esta transição deverá 
acontecer de forma gradual”, completou o 
parlamentar. A matéria apresentada trouxe 
ainda uma legislação específica, bem como 
o anexo do termo de compromisso enviado 
pelo governador do Estado, que garante a 
manutenção dos direitos dos servidores 
efetivos da Agespisa. 

O presidente do Sindicato dos 
Engenheiros, lamentou a decisão dos 
vereadores de Teresina e alertou para a 
gravidade da decisão tomada. "Quando o 
saneamento estiver nas mãos dos 
empresários, a população será a maior 
prejudicada e todos os que defenderam 
esse projeto, seja no executivo ou no 
legislativo, serão os responsáveis pelos 
problemas que virão", criticou.

estão jogando para a Câmara Municipal de 
Teresina de forma arbitrária. Não podemos 
permitir um absurdo dessa proporção e 
estamos amparados tanto no Regimento 
Interno da Câmara como na Justiça.”, 
comenta a vereadora Teresa Britto.

Vereadores Teresa Britto e Antonio José Lira 

protocolaram o mandado de segurança. 
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Presidente do Instituto das Águas confirma 
PDI para 602 servidores da Agespisa

O presidente do Instituto das 
Águas, Herbert Buenos Aires, afirmou 
que, após a subconcessão dos 
serviços da Agespisa, os servidores 
efetivos terão três opções: continuar no 
instituto, migrar para outros órgãos 
públicos ou aderir ao PDI (Plano de 
Desligamento Incentivado). 

"O governador [Wellington Dias, 
PT] sempre disse que não haverá 
prejuízo no salário dos funcionários. No 
caso do PDI, o público-alvo são os 602 
servidores que já estão aposentados e 
continuam trabalhando ou que estão 
no tempo de se aposentar", completou 

O secretário estadual de 
Governo, Merlong Solano (PT), 
informou que o edital  para a 
subconcessão da Agespisa será 
lançado em 20 de dezembro e que a 
empresa vencedora deve assinar o 
contrato já no mês de fevereiro de 2016. 
O gestor garantiu, entretanto, que não 
haverá modificações nem na tarifa de 
água e nem no salário dos servidores.

" O  c o n t r a t o  p r e v ê  a  
subconcessão de água e esgotamento 
em Teresina. Consta também o 
conjunto de metas que a empresa terá 
que cumprir e ela terá que responder 
junto ao Estado e à Prefeitura. A 
universalização terá que acontecer em 
um curto prazo. Em Timon, por 
exemplo, ocorreu em um ano. Já em 
relação ao esgotamento, o prazo é mais 
elástico", completou Merlong. O 
secretário afirmou que a tarifa social 
não será excluída. "Está previsto no 
edital preliminar que já está pronto. 
Com relação à tarifa regular, a cobrança 
vai continuar como hoje e qualquer 

o gestor. Atualmente, a Agepisa tem 
1.535 servidores efetivos. Quanto aos 
terceirizados, Herbert explicou que 
não há como obrigar a empresa que 
ganhar a licitação a continuar com os 
contratos. "Mas, no geral, as empresas 
preferem optar pela mão de obra local. 
A tendência é que essas pessoas 
migrem para a empresa que ganhar a 
licitação", destacou. Os terceirizados 
somam 1.578 trabalhadores na 
empresa. 

O presidente também disse que 
o governo está estudando os critérios 
que definirão o processo de migração e 

que a previsão é de que a empresa 
vencedora do certame comece as 
atividades no segundo semestre de 
2016. Os recursos necessários para 
universalização dos serviços de água e 
esgoto da Agespisa giram em torno de 
R$ 1,7 bilhão. A maioria, R$ 1,2 bilhão, 
é  somen te  pa ra  a  pa r te  de  
esgotamento sanitário. "Hoje, em 
Teresina, não temos nem 20% de 
cobertura de esgoto. Temos que mudar 
essa realidade. A meta é que, até 2026, 
haja cobertura de 80%. Isso é o que 
está no contrato. A cobertura de água 
deve estar pronta em 2018", ressaltou.

Edital para subconcessão da Agespisa 
será lançado dia 20 de dezembro

reajuste terá que ser apresentado à 
Prefeitura, que dará o aval ou não, 
assim como acontece hoje com a água 
e com o transporte público", explica.

Merlong acrescentou que a 
mudança também não vai provocar 
prejuízos nos salários dos servidores 
da Agespisa. Disse ainda que a 
empresa contratada terá que investir, 
de imediato, R$ 90 milhões, para 

ga ran t i r  o  a fas tamen to  dos  
funcionários aposentados. "Ninguém 
será demitido, nem sofrerá redução 
salarial. Os servidores estarão 
protegidos pelo Plano de Cargos e 
Salários, que tem reajustes anuais. 
Mas, os funcionários que têm 70 anos 
ou mais entrarão no plano de 
aposentadoria, como está previsto", 
finalizou.

Secretário Merlong Solano fez o anúncio e garantiu que não haverá prejuízos salariais. 
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Pará: o preço salobro 
Por Sarah Fernandes, na Agência Pública

A água, tão central na cultura 
amazônica, tem se transformado em um 
bem caro e até mesmo perigoso em São 
João do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia e Xinguara, no sudeste do Pará. 
O líquido que chega às torneiras das casas 
está sob a responsabilidade da Odebrecht 
Ambiental, que detém as concessões do 
serviço de abastecimento nas três cidades 
e em outros sete municípios paraenses. 
Moradores de baixa renda, que precisam 
do Bolsa Família para sobreviver, têm 
sentido dificuldade para pagar as contas 
todo mês. Também existem reclamações 
de que a empresa usa cloro em excesso no 
tratamento, o que traz mal-estar às 
crianças.

Alguns pais enfrentam o dilema 
entre deixar as contas em dia ou manter a 
família, o que pode resultar em cortes até 
na alimentação. Há moradores que viram a 
fatura alcançar metade do orçamento, 
chegando a valores próximos de R$ 200. 
Nos três municípios, 4.107 pessoas vivem 
com até um quarto do salário mínimo por 
mês (o equivalente a R$ 197), segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Os valores das tarifas de água 
foram definidos pelas prefeituras e pelas 
empresas nos contratos de concessão. Os 
moradores, principais afetados pela 

mudança, tiveram oportunidades restritas 
de participar da definição dos preços. “Não 
há no Pará uma agência reguladora que 
discuta com a prefeitura e com a 
população os valores. Eu, daqui, tenho 
que garantir que minha empresa continue 
funcionando. Somos uma companhia 
privada e visamos ao lucro. Não adianta 
ser hipócrita”, diz uma das engenheiras da 
empresa, que teve a identidade 
preservada.

Cada município atendido pela 
Odebrecht Ambiental possui obrigações 
específicas, descritas no respectivo plano 
de água e esgoto. “A região amazônica 
tem minério, terra, água. Tudo isso. As 
empresas vêm com a intenção de se 
apropriar da água e do bem público. A 
lógica da Odebrecht é mercantilizar a 
água, torná-la mercadoria”, afirma 
Cr is t iano Medina,  in tegrante do 
Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB). A empresa ressaltou, via 
assessoria de imprensa, que, pelo modelo 
de concessão adotado nos municípios 
paraenses, assume a operação sob 
supervisão da prefeitura e deve assegurar 
investimentos e prestação de serviços. 
Após 30 anos, as benfeitorias implantadas 
ficarão com os municípios.

 'Compro comida ou pago água?'

A notícia da chegada de duas 
pessoas de São Paulo correu depressa na 
zona rural do pequeno município de São 
João do Araguaia. Famílias inteiras saíam 
de suas casas de madeira, ultrapassavam 
o quintal de terra batida e esperavam junto 
às cercas de madeira ou arame farpado, 
em um modelo de construção quase 
padronizado no local. Nas mãos, tinham 
as contas de água dos últimos meses, 
anexas aos avisos de corte do 
abastecimento. No rosto, uma clara 
esperança de resolver o problema que tira 
o sono – e sustento – de crianças e adultos 
da cidade: o valor a ser pago pela água.

“Não… Nós não somos da 
Odebrecht. Eu sou repórter e ele é 
fotógrafo.” A apresentação decepcionava 
aqueles que aguardavam uma resposta 
para o problema. Nas pequenas 
residências com banheiros inacabados, 
repletas de crianças e com sustento vindo 
basicamente do Bolsa Família, os valores 
das contas de água atingem parte 
significativa do orçamento familiar. “Minha 
conta vem por volta de R$ 18, porque 
nunca ultrapassei a primeira faixa de 
consumo. O valor pode parecer baixo, 
mas, para mim, que sustento a casa com 
R$ 200, é muito. A gente acaba tendo que 
tirar dinheiro do Bolsa Família para pagar 
a água e esse era um dinheiro que deveria 
ser para a comida das crianças”, conta a 
dona de casa Ednalda Moreira Gomes, 
que vive com o marido e dois filhos, de 10 
e 13 anos.

Desempregado, o trabalhador 
rural José Reis recebeu em setembro uma 
conta de água de R$ 48,03 para um 
consumo de 26 metros cúbicos. Ele mora 
em uma casa de três cômodos, sem 
banheiro, com a esposa e mais três filhas. 
A renda da família da dona de casa 
Marines Cardoso de Oliveira também vem 
do Bolsa Família, que paga R$ 35 por 
criança, até o teto de R$ 175 – R$ 33 a 
menos que o valor da conta de água de 
junho, de R$ 208,87, por 62 metros 
cúbicos. “Às vezes é preciso escolher: 
comprar comida para as crianças ou pagar 
a água”, explica. 

A história se repete de casa em 
casa, entre pelo menos 100 pessoas que 
vivem no bairro Vila José Martins Ferreira, 
na zona rural de São João do Araguaia. 
Quem não consegue bancar o preço da 

“O dinheiro que recebemos do Bolsa Família vai todo para comida”, 

lamenta o trabalhador rural desempregado, José Reis. 

F
o
to

: 
D

a
n
ilo

 R
a
m

o
s/

A
g
ê
n
ci

a
 P

ú
b
lic

a
/R

e
d
e
 B

ra
si

l A
tu

a
l



05

da água privatizada

água recorre a fontes alternativas, e pouco 
seguras, como os rios da bacia amazônica 
e poços artesianos – onde muitas vezes a 
água, mal armazenada e sem tratamento, 
oferece riscos pela presença de micro-
organismos nocivos à saúde. As crianças 
acabam sendo as mais contaminadas por 
doenças bacterianas e verminoses, como 
confirmam funcionários da saúde pública 
da região. 

A servente de escola Raimunda 
Carvalho dos Santos vive em três cômodos 
com o marido e três filhos, com apenas um 
salário mínimo. “Tem que tirar dos 
meninos, não tem jeito”, diz. Na conta de 
julho, o valor era de R$ 168 por 55 metros 
cúbicos. “A renda é pouca. Então, para 
pagar a água, nós temos que tirar da 
alimentação das crianças e do material da 
escola. Como eu vou pagar se não fizer 
assim?”, lamenta olhando para o chão, 
quase envergonhada. “Se cortarem, vou 
ter que pegar água no poço do vizinho para 
dar para as crianças. Mas ela não é boa. 
Fico entre a cruz e a espada.”

Valor da tarifa

O valor da tarifa média por metro 

cúbico em São João do Araguaia é de R$ 
2,22. Todo o lucro da Odebrecht Ambiental 
vem da tarifa cobrada dos usuários. A 
Agência Pública solicitou o valor médio 
recebido pela empresa por mês, porém a 
informação não foi fornecida. Em São 
João do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia e Xinguara, os contratos não 
preveem a tarifa social. Ela é aplicada por 
decisão da empresa. Podem ter acesso ao 
benefício clientes da categoria residencial, 
com casas enquadradas no padrão baixo 
de construção (área construída de até 100 
metros quadrados, sem forro, com apenas 
um banheiro ou instalações precárias) e 
que tenham renda familiar igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio. 

Água para quem?

A empresa tocantinense Hidro 
Forte Administração e Operação Ltda 
venceu a concorrência, seguindo o critério 
principal de oferecer o menor valor de 
tarifa. Três meses depois de assumir a 
concessão, a empresa foi comprada pela 
Odebrecht Ambiental, em setembro do 
ano passado. A possibilidade de mudar a 
empresa prestadora do serviço não estava 
prevista no edital, como manda a Lei de 
Licitações (8.666/93). “Neste caso, para 

ser legal, a possibilidade deve estar 
descrita no contrato de prestação de 
serviço”, explica Flávio Guberman, 
advogado especialista em direito 
administrativo e societário. Não foi 
possível obter o contrato, pois o secretário 
de Administração de São João do 
Araguaia, Emil iano Soares, não 
respondeu à reportagem.

O prefeito afirmou que a 
administração municipal “possui toda a 
documentação”. “Nós optamos por ter 
uma água de qualidade, porque as águas 
estão muito poluídas. A Odebrecht tem 
conhecimento, tem mais recurso e uma 
trajetória em saneamento básico. 
Preferimos migrar”, disse. 

“ D e  r e p e n t e  f o m o s  
surpreendidos pelos contratos com a 
Odebrecht. Não pudemos fazer audiência 
pública nem consultar a população sobre 
essa mudança. Quando o serviço era 
público, a prefeitura não cobrava e a água 
do rio era distribuída para a população por 
um sistema municipal. A Odebrecht não 
faz ainda o tratamento completo da água, 
mas já cobra caro”, reclama o vereador 
Benisvaldo. “Passaram-se três meses e a 
conta que chega nas casas das famílias 
fica entre R$ 150 e R$ 300. Tem pessoas 
que não têm renda nenhuma e têm que 
pagar isso”.

A tarifa mínima cobrada em São 
João do Araguaia é de R$ 18,28 para um 
consumo de 0 a 12 metros cúbicos, o 
equivalente a R$ 1,52 por metro cúbico. O 
valor aumenta de acordo com o consumo, 
chegando a R$ 5,73 por metro cúbico para 
as residências que usam mais de 50 
metros cúbicos. Na cidade de São Paulo, 
por exemplo, o preço é de R$ 20,62 para 
um consumo de 0 a 10 metros cúbicos, 
sendo que, pela opção da tarifa social, 
voltada para as famílias de baixa renda, o 
valor cai para R$ 7 nessa faixa de 
consumo. No município paraense, é de 
R$ 12. Apesar disso, 30,41% das famílias 
de São João do Araguaia vivem com até 
um quarto do salário mínimo por mês, 
contra apenas 2,88% em São Paulo.

O Pará tem a segunda tarifa 
média mais barata do país: R$ 1,64 por 
metro cúbico, atrás apenas do Maranhão 
(R$ 1,62), segundo o Diagnóstico dos 
Serviços de Água e Esgoto de 2013, do 
Ministério das Cidades.

“A lógica da Odebrecht é mercantilizar a água”, diz Cristiano Medina, do MAB. 
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