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Identificação Manifestação 

Nome: Mauricio Mayer 

 

Está certo este aumento da COPASA é um abuso de poder esta aí a 

minha indignação com esta COPASA que só aumenta as contas. 

Nome: Adriano Valeriano  Não sou a favor do aumento das tarifas da conta de água. 

Nome:Camila Ellen. Não aumento da conta da COPASA 

Nome: Marcello Jesse Pazzini Aqui fica meu protesto contra o aumento da conta de água e 

esgoto que já pago um valor alto na conta e não vejo justificativa 

para o aumento! NÃO AO AUMENTO DA COPASA! 

Nome: Maria Imaculada Silva Oliveira Não ao aumento da água. 

Nome: Zilanda Samaritano Lecia Não ao aumento da água COPASA! 

Nome: Júlio Moreira 

 

Vamos ficar de olho porque o aumento deve ser razoável. Justo à 

COPASA e justo aos cidadãos. Não contribuir com o reajuste 

significa não crer na importância da água tratada. Água é um 

elemento tão vital à vida que não devíamos brincar com isso.  

Nome: Idalina Laureano 

 

Será que a COPASA não precisa reajustar suas tarifas também? 

Não entendo porque tanto estardalhaço, com o passar do tempo 

todas as tarifas são reajustadas... 

Nome: Hercilia Martins 

 

Digo sim ao aumento e digo pra ficarmos de olho que daqui a 

pouco vão querer privatizar a COPASA.  

Nome: Gilson Nazareth Melhor ajustar aos poucos que receber uma paulada de uma vez. 

Nome: Gerusa Mendonça 

 

Água e esgoto tratados com qualidade é privilégio de uma minoria 

em nosso planeta. Vamos valorizar o que é bom e funciona. A 

discussão deve ser tratada com a seriedade que merece. Chega de 

oportunismo. 

Nome: Gabi Rodrigues Teixeira 

 

Achei que nunca diria isso, mas sou a favor do aumento! 

Se o aumento é necessário, que venha o aumento. Contudo gostaria 

que os motivos e que a planilha de cálculo fosse divulgada no site 

da COPASA. 

Nome: Gabriel Malagrida Sim ao aumento e à conscientização dos usuários. 

Nome: Fran Cordeiro Cunha 

 

O esgoto tratado além de trazer dignidade à população economiza 

muitos reais aos cofres públicos porque ajuda a prevenir doenças 

que se disseminam em águas poluídas. Achei que nunca diria isso, 

mas sou a favor do aumento! 

Nome: Márcia Oliveira 

 

 Pago mais pela limpeza correta da água e dimunuição de 

internações hospitalares em decorrência da ingestão de água suja! 

Nome: Adriane Arantes 

 

Aproximadamente 75% de todo esgoto sanitário coletado nas 

cidades é despejado "in natura", poluindo os cursos da água. Sei 

que essa é uma das maiores preocupações da COPASA e tenho 

certeza que a mesma desenvolve ações para o escoamento correto 

dos esgotos. 

Nome: Franjoana Oliveira 

 

A ausência deste saneamento básico é a causa de 80% das doenças 

e de 65% das internações hospitalares no Brasil, cujos gastos anuais 

com doentes por estas causas são da ordem de US$ 2,5 bilhões, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde. Preciso falar mais?” 

Nome: Rafael Nogueira 

 

A maior deficiência do abastecimento de água está exposta nas 

regiões mais pobres do país, o que amplia a disseminação das 

doenças. Precisamos de uma empresa capaz para realizar o devido 

tratamento d'água e minimizar os riscos á saúde. 
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Nome: Rui Tossin 

  

Digo sim ao aumento e digo pra ficarmos de olho que daqui a 

pouco vão querer privatizar a COPASA. 

Nome: Luigi Turchi 

 

Vamos fazer o que precisa ser feito. Se o aumento é necessário, sou 

a favor do aumento. Não dá pra brincar com um assunto tão sério 

como esse. 

Nome: Manoel F. Lima 

 

Sou contra aumento de tarifa nos serviços da COPASA nas atuais 

circunstâncias, pois, SANEAMENTO BÁSICO tem de ser uma 

responsabilidade governamental sem fins lucrativos, cujo governo 

que recebe os impostos deve revertê-los em forma de serviços para 

a sociedade que usa os serviços, tal é o caso dos consumidores 

mineiros. Se a planilha de custos estiver muito alta, isto requer uma 

auditoria na competência administrativa, ... 

Nome: Nando Abbot 

  

As pessoas só dão valor quanto tocamos no bolso. O aumento é 

também uma ferramenta para valorizar um bem que, se não 

usarmos com parcimônia, pode ser escasso no futuro. 

Nome: Fabio Sebastian 

 

Achei que nunca diria isso, mas sou a favor do aumento! 

Se o aumento é necessário, que venha o aumento. Contudo gostaria 

que os motivos e que a planilha de cálculo fosse divulgada no site 

da COPASA. 

Nome: Fabiano Sarmento 

 

O esgoto tratado além de trazer dignidade à população economiza 

muitos reais aos cofres públicos porque ajuda a prevenir doenças 

que se disseminam em águas poluídas. 

Nome: Juliana Azevedo 

 

A exaustão contínua dos recursos naturais está inviabilizando a 

vida no planeta. Sei que a COPASA trabalha com uma equipe 

técnica bastante especializada e capaz. Por isso acho o aumento 

fundamental, inclusive para valorizar os trabalhadores. 

Nome: Franjo Mazzei 

  

A água é um dos bens mais preciosos e é tratada como uma coisa 

sem valor. Vamos reconhecer o valor da água. 

Nome: Eveline Borchardt Sou a favor de aumentar a tarifa de água ... 

Nome: Alexandra Brasil Como teremos uma água e esgoto se não tiver uma empresa que 

cuide disso? 

Nome: Elis de Assis 

 

A água deve ter um custo razoável que permita à população ter este 

serviço e que este custo cubra os gastos operacionais e de 

manutenção. Senão a falta de recursos impactará diretamente nos 

serviços prestados. 

Nome: Eunice P. Soares 

 

As pessoas “varrem” suas calçadas com a água porque ainda é uma 

conta das mais baratas e desperdiçam um bem vital à condição 

humana... Sim ao aumento e à conscientização dos usuários. 

Nome: Alex Carvalho Moraes 

 

Espero que o aumento seja dado logo antes que estrague alguma 

coisa séria. Daí pra recuperar será preciso de muito dinheiro e o 

aumento vai ser alto pra danar. 

Nome: Patrus Andrade 

 

 

A água é um recurso de todos e administrada pelo poder público 

em parceria com empresas que tem o objetivo de tratá-la, bem 

como fornce-la com qualidade. Voto no reajuste, pois sei das 

dificuldades em administrar tal recurso. 

Nome: Estela Mari Barbieri 

 

A água é um dos bens mais preciosos e é tratada como uma coisa 

sem valor. Vamos reconhecer o valor da água. 

Nome: A.Cruz Goncalves 

 

Água sem tratamento é um problema. Deu na TV que muita gente 

passou mal em uma cidade ai por causa da água suja... 

Nome: Epaminondas Lima A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor 
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 econômico: é rara e dispendiosa e pode escassear em qualquer 

região do mundo. 

Nome: F P Penido  

 

Aproximadamente 75% de todo esgoto sanitário coletado nas 

cidades é despejado "in natura", poluindo os cursos da água. Sei 

que essa é uma das maiores preocupações da COPASA e tenho 

certeza que a mesma desenvolve ações para o escoamento correto 

dos esgotos. 

Nome: Alex Assis Brasil 

 

A água é a nossa conta mais barata e, talvez por isso, o pessoal 

varra a calçada com água e desperdice tanta água. Subindo o preço 

é uma forma de tentar educar o pessoal. 

Nome: Eloah Alves 

 

O aumento da tarifa ajudará para conscientizar a população, afinal, 

parece inacreditável afirmar que o mundo está prestes a enfrentar 

uma crise de abastecimento de água.  

Nome: Elaine Francis 

 

As pésssimas condições da qualidade da água em determinadas 

regiões brasileiras demonstra o retrocesso das ações políticas do 

ponto de vista sanitário. Precisamos apoiar alguma empresa para 

mudar esse cenário! 

Nome: Alfredo Carvalho Filho O Rio das Velhas já está renascendo, precisamos ajudar de alguma 

forma. 

Nome: Eulalia Rocha 

 

Vinte e nove países já têm problemas com a falta d'água e o quadro 

tende a piorar. 

Nome: Alex Dias Rodrigues Lata da dágua na cabeça... Não queremos isso mais não. Queremos 

crescer! 

Nome: Anita Resende 

 

A maior parte das internações hospitalares ocorre pela falta de 

saneamento básico. Água poluída é a maior fonte de doenças. Pago 

mais pela limpeza correta da água e dimunuição de internações 

hospitalares em decorrência da ingestão de água suja! 

Nome: Mariel Mits NÃO ao aumento da água COPASA. 

Nome: Alfredo Trindade 

 

Está em discussão a falta de água potável em vários lugares. Água 

temos demais, mas água e esgoto tratados de menos. Precisamos 

investir em nessa área. 

Nome: Eglantine Jobim 

 

Na cidade a água é contaminada por esgoto, monóxido de carbono, 

poluição, produtos derivados de petróleo e bactérias. Será que nós 

podemos confiar em qualquer empresa para tratar a água que 

tomamos todos os dias? 

Nome: A.Viana Marinho Quem vai responder quando acabar a água na cidade? 

Nome: Edu Pessano 

 

A pobreza, combinada com baixos índices de saneamento básico, é 

responsável pela morte de uma criança a cada dez segundos. 

(PNSB-IBGE). O assunto é sério! 

Nome: A Reis Machado Quem vai administrar a água e o sistema de saneamento da cidade? 

Nome: Edison P Costa 

 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde, a cada R$ 1,00 

investido em saneamento, as cidades economizam R$ 5,00 em 

medicina curativa da rede de hospitais e ambulatórios públicos. 

Nome: Gabriele Sabatas 

 

A maior deficiência do abastecimento de água está exposta nas 

regiões mais pobres do país, o que amplia a disseminação das 

doenças. Precisamos de uma empresa capaz para realizar o devido 

tratamento d'água e minimizar os riscos á saúde. 

Nome: Eduardo Roman 

 

A ausência deste saneamento básico é a causa de 80% das doenças 

e de 65% das internações hospitalares no Brasil, cujos gastos anuais 

com doentes por estas causas são da ordem de US$ 2,5 bilhões, de 
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acordo com a Organização Mundial de Saúde. Preciso falar mais? 

Nome: Maria Marisguia 

  

Como garantir água para agricultura, abastecimento das cidades e 

indústria, se os recursos naturais estão em constante exaustão? 

Prefiro pagar para a recuperação dos recursos naturias, pois sem 

eles a vida no planeta terra findará. 

Nome: Alvino Mossate Quem vai administrar a água e o sistema de saneamento da cidade? 

Nome: E Miranda Obladen 

 

A água que abastece uma cidade, se não for tratada, pode tornar-se 

um importante veículo de transmissão de doenças, por isso sou a 

favor do reajuste. 

Nome: Doralice Sil 

 

Devemos lembrar que, no caso das cidades, o ciclo natural da água 

é modificado pela impermeabilidade do solo, a falta de áreas verdes 

e o excesso de construções. Por isso precisamos de uma empresa 

experiente e de qualidade para prover a água que tanto precisamos. 

Nome: Luiz Gustavo H C Não aumento da conta da COPASA. 

Nome: Domingos Cassao 

 

... Temos que garantir uma água segura, com qualidade, pura e 

cristalina. Água tratada e de qualidade é vital à nossa subsistência... 

Sim ao reajuste. 

Nome: Diogo Taiba 

 

Existe uma falsa idéia de que os recursos hídricos são infinitos. 

Realmente há muita água no planeta, mas menos de 3 % da água do 

mundo é doce, da qual mais de 99% apresenta-se congelada nas 

regiões polares ou em rios e lagos subterrâneos, o que dificulta sua 

utilização pelo Homem. Vamos reconhecer e dar o devido valor ao 

que é importante. 

Nome: Dinorah Teixeira 

  

A água é o mais crítico e importante elemento para a vida 

humana.Tratem esse assunto com o respeito que merece! 

Nome: Denise Brasiliense 

 

. Para cada R$1,00 investido em saneamento básico, é economizado 

R$4,00 em Postos de Saúde com doenças ocasionadas pela falta de 

saneamento. 

Nome: F H Aramis 

 

Precisamos confiar na COPASA para continuar desenvolvendo um 

trabalho com competência e qualidade. Apóio o reajuste. 

Nome: Diego De Leo Digo sim ao aumento e digo pra ficarmos de olho que daqui a 

pouco vão querer privatizar a COPASA. 

Nome: Dea Pestana 

 

Na minha cidade tem COPASA e não me lembro do dia em que 

faltou água aqui em casa. Prefiro o reajuste à falta de água. 

Nome: Dulce Avelar 

 

A água é um recurso de todos e administrada pelo poder público 

em parceria com empresas que tem o objetivo de tratá-la, bem 

como fornce-la com qualidade. Voto no reajuste, pois sei das 

dificuldades em administrar tal recurso. 

Nome: Cris Blanco 

 

São tantas as regalias pagas aos dirigentes da nação que não faz mal 

pagar uma pra gente, não é? 

Nome: Dinho Ferreira da Silva Eu protesto contra o aumento abusivo da conta de água da 

COPASA.  

Nome: Haidee Beltrao 

 

Vamos fazer o que precisa ser feito. Se o aumento é necessário, sou 

a favor do aumento. Não dá pra brincar com um assunto tão sério 

como esse. 

Nome: Claudinha Lemes 

 

Estão muito preocupados com os que já tem toda infraestrutura e os 

que não tem? 

Nome: Clarice Bento Melhor ajustar aos poucos que receber uma paulada de uma vez. 

Nome: B. B. Munhoz 

 

O gerenciamento correto da água, pode evitar crises econômicas e 

políticas. Confio na COPASA para esse gereciamento. 
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Nome: Ceres Rodrigues 

 

Água e esgoto tratados com qualidade é privilégio de uma minoria 

em nosso planeta. Vamos valorizar o que é bom e funciona. 

Nome: M Figueiredo Andrade 

 

As pésssimas condições da qualidade da água em determinadas 

regiões brasileiras demonstra o retrocesso das ações políticas do 

ponto de vista sanitário. Por isso devemos contribuir com as 

empresas que querem "colocar à mão na massa"! Apóio o rejuste. 

Nome: Diva Roxo 

 

As pessoas só dão valor quanto tocamos no bolso. O aumento é 

também uma ferramenta para valorizar um bem que, se não 

usarmos com parcimônia, pode ser escasso no futuro. 

Nome: A  Faria Cruz 

 

O homem sempre dependeu da água, mas agora depende mais 

ainda, pois a poluição do recurso exije altos investimentos para 

torná-la potável. Na hora de lavar as calçadas de suas lindas casas 

ninguém pensa no preço da conta, mas na hora de reajustar para nos 

atender melhor, não pode. Reajuste correto já. 

Nome: L D Amado 

 

Água não pode faltar. Vamos proteger nossos mananciais, não 

destruindo as matas e nem poluindo os rios. Isso faz a água ficar 

mais cara. 

Nome: Alberto José Salum 
 

Em relação a consulta pública sobre o reajuste das tarifas da 

COPASA, manifestamos nosso entendimento que o aumento, 

natural e necessário, deve permitir que a empresa continue o 

processo de universalização do atendimento de água e esgotos 

tratados para a população mineira. 

É importante assinalar que as tarifas da RMBH subsidiam os 

sistemas em comunidades pequenas e em áreas rurais. 

A inviabilização do ritmo de investimentos pode acontecer com 

aplicação de reajustes fora da realidade. 

Nome: Alzira Araujo Ferreira 

 

O custo do dinheiro também vem subindo com o passar dos anos e 

por isso é preciso reajustar as tarifas para que se invista em 

infraestrutura e saneamento básico de qualidade. 

Nome: K. Luiza Andrade 

 

Água limpa é um dos melhores meios de presevar a saúde – pagar é 

melhor que a insalubridade da nossa região. 

Nome: D Paula Maia 

 

O progresso poluiu as águas, como resolver o problema. Só 

pagando e com, certeza, pagaremos um preço justo. 

Nome: Lessa Arantes 

 

Populações pequenas: água limpa. Grandes populações: água 

contaminada. O tratamento custa caro e é necessário! 

Nome: A. Cunha Brito 

 

Preservar a água - é a tarefa maior do homem. Ninguém tem o 

direito de torná-la imprestável, portanto é melhor pagar do que 

remediar. 

Nome: C. D. Anastasia Água de qualidade para todos!!!Sendo um aumento justo acredito 

que é muito viável. 

Nome: Pollyanna Guerra 

 

Com certeza um ajuste justo no preço da nossa conta de água vale à 

pena e será muito eficaz para aprimorar o fornecimento de água em 

nossa cidade. 

Nome: G. Almeida Prado 

 

Em futuro breve viveremos grandes crises econômica e políticas 

pela falta do correto gerenciamento da questão da água. Quem sabe 

se contribuirmos agora e a situação não melhora? 

Nome: Paulo Roberto Rodrigues dos Santos 

 

Sou radicalmente contra,pois meu salário não teve aumento real, 

sou aposentado e enfrento dificuldade em pagar minhas contas. 

A natureza não aumentou o preço da agua então o que quer a 

COPASA? 
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Nome: Edu Reis Quando a água acabar, o povo põe a mão na consciência. 

Nome: Pedro Francis 

 

A exaustão contínua dos mananciais está inviabilizando o 

fornecimento de água para as diversas necessidades humanas e, 

portanto, acabando com a vida no planeta. Prefiro contribuir com a 

COPASA, uma empresa idonea, do que gastar dinheiro com 

curruptos. 

Nome: Alzira Assis 

 

Diminua os gastos supérfluos em câmaras e gabinetes e invistam 

mais em saneamento. 

Nome: B D Tabajara 

 

O poder público deve gerenciar o fornecimento de água de 

qualidade para todos. Sabemos que para isso os custos são bastante 

elevados e por tratar-se de um recurso tão nobre vale à pena pagar 

um pouco mais. 

Nome: Amélia Rossi Se sair a COPASA o que que a agencia vai fazer? 

Nome: Cruz P. O. 

 

Vale todo esforço para garantirmos um fornecimento de água com 

qualidade. 

Nome: Bastos Brasiliense 

 

A água tratada está ficando cada vez mais cara uma vez que o 

homem vem poluindo cada vez mais os rios e mananciais. Por isso 

apoio o aumento das tarifas. 

Nome: Pestana Brasil 

 

... Precisamos de maior investimento para COPASA e empresas de 

saneamento básico. 

Nome: Orestes Menezes 

 

... Favorável ao aumento e a ações voltadas para conscientização da 

população sobre a importância de cuidar da água e não poluir os 

rios, etc. 

Nome: Ana Silva Costa 

 

O orçamento adequado permite a implantação de rede coletora de 

esgotos, interceptor e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Em 

meados de 2000, viu-se em curto espaço de tempo uma enorme 

transformação física e visual do corpo receptor que recebia esgoto 

in natura. Perdendo os aspectos repugnantes e mal cheirosos 

observados antes da implantação do sistema de saneamento, 

transformando o corpo receptor, sem vida, em um corpo d’água 

com presença de pequenos peixes. 

Nome: Plinio Pádua  

 

O saneamento básico é um dos compromissos obrigatórios das 

políticas públicas para a saúde. Por isso quando falamos da água 

não devemos medir esforços para seu tratamento e fornecimento. 

Sou a favor do reajuste. 

Nome: A. Flavia Brasil 

 

. Não se trata apenas de um reajuste, mas sim da condição diária de 

vida. 

Nome: Alano Assis 

 

Empresas com responsabilidade social devem ter condições de 

cumprir ao que se propõem e isso só é possível com um orçamento 

adequado. Devemos dar prioridade às questões de infraestrutura e 

qualidade de vida da população. Sim ao reajuste 

Nome: Alarico Brasiliense 

 

A economia do Brasil cresceu e, por isso, também as necessidades 

dos usuários. Sem o aumento a COPASA não será capaz de fazer o 

que precisa ser feito. 

Nome: Déia Cooc 

 

Sem água não há vida e por isso devemos valorizar as empresas que 

se preocupam com ela, assim como a COPASA! Como todos os 

processos da vida, o ciclo da água embora não pareça é finito. 

Nome: Ana Zimermam 

 

Toda atividade humana está na dependência da água, um bem tão 

negligenciado pelo homem. Quando alguém quer cuidar, o povo 

resolve colocar empecilhos. 
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Nome: Fábio Carvalho Sotero  Não ao aumento da água... 

Nome: Luiz Vidigal Pires É um absurdo uma empresa criada com o dinheiro do povo e paga 

para trabalhar para este mesmo povo, não conseguir provar a 

veracidade de suas planilhas. Sinceramente, isto deveria ser 

apurado energicamente e os responsáveis (ou irresponsáveis) 

punidos severamente. NÃO AO AUMENTO DA ÁGUA!  

Nome: Teixeira Silva 

 

Pago o que for para ter saneamento de qualidade. A saúde da minha 

família não tem preço. 

Nome: N. D. Oliveira 

 

As taxas cobradas para o fornecimento de água está embutido o 

preço do tratamento. 

Nome: Av Poian Água tratada na torneira é uma dádiva. 

Nome: Salinas Montarroyo 

 

Devolvam a vida aos rios, Dêem condição da COPASA e outras 

empresas de saneamento de tratar os esgotos. 

Nome: E. G. Pederneiras 

 

As tarifas de água estão sempre sendo reajustadas, principalmente 

pelo gasto com o tratamento da mesma em decorrência da poluição 

dos mananciais. 

Nome: Gioconda Brasil 

 

A água é um dos bens mais preciosos e é tratada como uma coisa 

sem valor. Vamos reconhecer o valor da água. 

Nome: Agostinho Cabral Ajudem o meio ambiente. Reajustem as tarifas. 

Nome: Anísio Melhor 

 

A discussão deve ser tratada com a seriedade que merece. Chega de 

oportunismo. 

Nome: Camille Sarmento Água e esgoto tratados com qualidade é privilégio de uma minoria 

em nosso planeta. Vamos valorizar o que é bom e funciona. 

Nome: Zilda Amorim   Discutir isso é trocar alhos por bugalhos... 

Nome: Breno Lemes 

 

As pessoas só dão valor quanto tocamos no bolso. O aumento é 

também uma ferramenta para valorizar um bem que, se não 

usarmos com parcimônia, pode ser escasso no futuro. 

Nome: Juarez Nobuco  

 

Tenho um primo em BH e recentemente houve um reajuste no 

IPTU. Isso é normal e é preciso para o bom funcionamento do 

município. O mesmo se aplica ao aumento do preço das tarifas dos 

serviços prestados da COPASA. 

Nome: Tatiana Chuva 

 

Não entendo porque tanto estardalhaço, com o passar do tempo 

todas as tarifas são reajustadas... 

Nome: Hudson Nascimento  

 

Tudo no Brasil subiu, o salário mínimo, preço dos alimentos, 

gasolina, etc... Será que a COPASA não precisa reajustar suas 

tarifas também. 

Nome: Bianca Fe Cassol 

 

Trata-se de uma questão de bem estar e de qualidade de vida dos 

usuários, não de uma questão eleitoreira. 

Nome: Agostinho Pinho  

 

Saneamento básico e água tratada é assunto sério. Pensem nas 

conseqüências de um serviço mal prestado. 

Nome: Beatriz Metello  

 

A água é o bem mais valioso que temos (alguns acham que é o 

petróleo) vamos dar a ela o reconhecimento que merece! 

Nome: Marlene Pretti 

 

O homem sempre dependeu da água, mas agora depende mais 

ainda, pois a poluição do recurso exige altos investimentos para 

torná-la potável. 

Nome: Maria Madalena  

 

Estou indignada com mais esse aumento. Porque a COPASA não 

fiscaliza através de denúncia quem desperdiça. Residências e 

sobretudo as empresas que por pagarem taxa mínima se julgam no 

direito de varrer as calçadas com nossa preciosa água. 

Nome: Barbara Deitos Porque criar uma audiência pública para se tratar de um assunto tão 
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 corriqueiro? 

Nome: Aurinha La Fuente  

 

Se o aumento é necessário, que venha o aumento. Contudo gostaria 

que os motivos e que a planilha de cálculo fosse divulgada no site 

da COPASA. 

Nome: Arthur Pugliese Achei que nunca diria isso, mas sou a favor do aumento! 

Nome: Arnaldo Jobim 

 

O esgoto tratado além de trazer dignidade à população economiza 

muitos reais aos cofres públicos porque ajuda a prevenir doenças 

que se disseminam em águas poluídas. 

Nome: Porto Castilhos  

 

Saneamento básico é talvez um dos elementos da infra-estrutura 

mais importantes dado à importância da água em nossas vidas. 

Nome: Carol Ávila Fortes  Sim ao aumento e à conscientização dos usuários. 

Nome: Wendel Del Barol Digo: não ao aumento da taxa de água pela COPASA. 

Nome: Ariel Coelho 

 

O esgoto tratado além de trazer dignidade à população economiza 

muitos reais aos cofres públicos porque ajuda a prevenir doenças 

que se disseminam em águas poluídas. 

Nome: Argeu Rossi 

 

Saneamento básico é talvez um dos elementos da infra-estrutura 

mais importantes dado à importância da água em nossas vidas. 

Nome: A. Leal Fernandes Sim ao aumento e à conscientização dos usuários. 

Nome: Antonio Fontoura 

 

A água é um dos bens mais preciosos e é tratada como uma coisa 

sem valor. Vamos reconhecer o valor da água... 

Nome: Pedro Júlio 

 

Eu, Pedro Lulio, nao concordo com este aumento abusivo.pois a 

nossa agua esta muito cara. 

Nome: Anna Mascarenhas Discutir isso é trocar alhos por bugalhos... 

Nome: Anelise Peres Milano 

 

Tenho um primo em BH e recentemente houve um reajuste no 

IPTU. Isso é normal e é preciso para o bom funcionamento do 

município. O mesmo se aplica ao aumento do preço das tarifas dos 

serviços prestados da COPASA. 

Nome: S. A. Andreza  

 

Não entendo porque tanto estardalhaço, com o passar do tempo 

todas as tarifas são reajustadas... 

Nome: Andrev Jobim 

 

Tudo no Brasil subiu, o salário mínimo, preço dos alimentos, 

gasolina, etc... Será que a COPASA não precisa reajustar suas 

tarifas também? 

Nome: Ângela Saldanha  Sou a favor de aumentar a tarifa de água ... 

Nome: Guido José 

 

Sou contra o aumento da conta de agua da COPASA, é um 

absurdo, pois já vem cara! 

Nome: Agostinho Custódio Deixem essa discussão para os técnicos. 

Nome: Rodrigo Boldrin 

 

Tudo no Brasil subiu, o salário mínimo, preço dos alimentos, 

gasolina, etc... Será que a COPASA não precisa reajustar suas 

tarifas também. 

Nome: Agildo Barata 

 

A COPASA é uma empresa 100% brasileira que emprega milhares 

de pessoas. Devemos nos preocupar com a saúde financeira da 

instituição. 

Nome: Joaquim Benicio Sou a favor de aumentar a tarifa de água ... 

Nome: Edmundo Parreira 

 

Na hora de lavar as calçadas de suas lindas casas ninguém pensa na 

conta, mas na hora de reajustar para os atender melhor, não pode. 

Reajuste correto já. 

Nome: Agenor Waldir 

 

Devemos nos preocupar com os cidadãos que não tem saneamento 

básico ao invés de discutir questões menores. 

Nome: Afonso Dinis Vamos investir em propaganda para conscientizar o povo do uso 
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 correto da água ao invés de gastar em propaganda contra a 

COPASA. 

Nome: Cruzes Silva 

 

Água não pode faltar. Vamos proteger nossos mananciais, não 

destruindo as matas e nem poluindo os rios. Isso faz a água ficar 

mais cara. 

Nome: Angélica Silva Aumento sim......agua tratada! 

Nome: Affonso Manta Não podemos adiar o problema. Aumentem as tarifas se necessário 

for. 

Nome: O. A. Queiroz 

 

Água limpa é um dos melhores meios de presevar a saúde – pagar é 

melhor que a insalubridade da nossa região. 

Nome: Brasiliense Marcantonio Sou a favor do aumento desde que a qualidade do serviço aumente 

também. 

Nome: M. Furtado Gomes  

 

De acordo com algumas pesquisas, do início dos anos 90, que 

apenas 30% da população é atendida por redes coletoras de esgotos. 

E o volume de esgotos tratados é extremamente baixo, com apenas 

8% dos municípios apresentando unidades de tratamento. A 

elevação do orçamento é vital para aumentarmos esses números. 

Nome: Adriana Querino  

 

Será que a tranqüilidade de um serviço bem prestado e de qualidade 

não justifica o aumento das tarifas? 

Nome: Joseph Perez 

 

O orçamento adequado permite a implantação de rede coletora de 

esgotos, interceptor e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Em 

meados de 2000, viu-se em curto espaço de tempo uma enorme 

transformação física e visual do corpo receptor que recebia esgoto 

in natura. Perdendo os aspectos repugnantes e mal cheirosos 

observados antes da implantação do sistema de saneamento, 

transformando o corpo receptor, sem vida, em um corpo d’água 

com presença de pequenos peixes. 

Nome: Alexandre Santos 

 

Água é bem público! A COPASA acha que é dona da água e que 

pode cobrar o que quiser de seus clientes graças ao seu monopólio 

legalizado. 

A COPASA está EXPLORANDO os mineiros! CHEGA DE 

AUMENTO! 

Nome: Paula Assis  

 

O tratamento custa caro e é necessário!!!!!! Preservar a água - é a 

tarefa maior do homem. Ninguém tem o direito de torná-la 

imprestável, portanto é melhor pagar do que remediar. 

Nome: Adriana Cezar Aposto que essa discussão não vai dar em lugar nenhum. 

Nome: Adriana Pellegrin Essa audiência é política ou técnica? 

Nome: Adriana Soares Andrade 

 

Temos que valorizar o nosso meio ambiente, pois a terra é nossa 

vida e se a gente não cuidar dos rios morreremos. Devemos apoiar 

as empresas que se preocupam com o meio ambiente. 

Nome: Adonias Filho 

 

A gestão da água impõe um equilíbrio entre a sua proteção e as 

necessidades econômica, sanitária e social. Sou a favor do aumento 

desde que ele seja gradual e não pese muito no bolso do 

contribuinte. 

Nome: Dibiase Cunha  

 

Água de qualidade para todos!!! Sendo um aumento justo acredito 

que é muito viável. 

Nome: Jobim Brasil 

 

O planejamento da gestão da água deve levar em conta a 

solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição. Cuidado 

com as mudanças. 

Nome: Ja Reis Com certeza um ajuste justo no preço da nossa conta de água vale à 
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 pena e será muito eficaz para aprimorar o fornecimento de água em 

nossa cidade. 

Nome: Nana Silvinha 

 

Juro que não entendo. O preço de tudo pode subir no brasil, porque 

tão implicando justamente com a água que é o recurso mais vital de 

que dispomos. 

Nome: Adelino Brasiliensa .O aumento da tarifa servirá para conscientizar a população da sua 

importância. 

Nome: Adelmo Oliveira Sim ao reajuste, ajudaremos a conservar esse recurso precioso. 

Nome: Marlene Pretti 

 

Porque não pagar a água. Quem sabe se contribuirmos agora a 

situação não melhora. 

Nome: Adão Brasil  Voto sim e espero serviços melhores com maior consciência 

ecológica. 

Nome: Marlene Caldeira 

 

Lata dágua na cabeça lá vai maria. Sobe morro desce morro sem 

água não dá! 

Nome: José Fernandes Milagre Não ao aumento da água  COPASA. 

Nome: Rosa Maria dos Santos Silva 

 

 

Não concordo com o aumento da tarifa de água, já que a COPASA 

teve lucro no último ano sem reajuste. Embora seja uma empresa 

com ações na bolsa, ela é do povo e deveria privilegiar o serviço 

para o povo. A obtenção do lucro mostra que a COPASA não 

precisa de reajuste. 

Nome: Ad Ravazi  Cuidem bem de nossa água, nem que para isso paguemos mais 

caro! 

Nome: Marise Albano 

 

Na hora que a água esgotar de vez o povo parar pra pensar!!! 

Nome: Marcelinha Roro  

 

Vamos cuidar do nosso recurso, mesmo que isso cause um pequeno 

impacto em nosso orçamento. Pela água vale à pena! 

Nome: Alzira Jobim 

 

Os recursos naturais de transformação da água em água potável são 

lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser 

manipulada com racionalidade e precaução por empresas sérias e 

capacitadas. Sim ao aumento! 

Nome: Alex. Gusmão 

 

O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação 

da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e 

funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida 

sobre a Terra. Preparemos melhor as empresas que cuidam da água 

e eduquemos nossa população. 

Nome: Marcela Lanna Quanto vale um pingo d'água???? 

Nome: C. Costa.Morais  Prefiro contribuir com a COPASA, uma empresa idonea, ... 

Nome: Agostinho Cabral 

 

A utilização da água implica respeito à lei. Sua proteção constitui 

uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a 

utiliza. Por isso, quanto mais bem preparada estiver a agência que 

cuida da água, melhor! 

Nome: Sabrina Vasconcelos  

 

O poder público deve gerenciar o fornecimento de água de 

qualidade para todos. Sabemos que para isso os custos são bastante 

elevados e por tratar-se de um recurso tão nobre vale à pena pagar 

um pouco mais. 

Nome: F. Pereira Braga 

 

Graves consequências recaem sobre a saúde de uma população com 

dificuldades para obtenção de água. Dessa forma vale todo esforço 

para garantirmos um fornecimento de água com qualidade. 

Nome: Fuvio Lima 

 

O agravamento da crise ambiental é marcante nas grandes cidades 

brasileiras, onde a poluição das águas transparece como um sinal da 
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incapacidade de enfrentamento dos problemas de uso e ocupação 

dos solos, e da ausência de infra-estrutura urbana de saneamento, 

agravada nas periferias das cidades, onde a conservação dos 

mananciais hídricos e os remanescentes de ecossistemas naturais 

são atacados impiedosamente pelo crescimento urbano sem 

planejamento. Por esses motivos precisamos de maior investimento 

para COPASA e empresas de saneamento básico. 

Nome: Alonso Felipe 

  

A água tratada está ficando cada vez mais cara uma vez que o 

homem vem poluindo cada vez mais os rios e mananciais. Por isso 

apoio o aumento das tarifas. 

Nome: Anderson Schimitt 

 

O orçamento adequado permite a implantação de rede coletora de 

esgotos, interceptor e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). 

Nome: Michele Fontes 

 

A água tratada está ficando cada vez mais cara uma vez que o 

homem vem poluindo cada vez mais os rios e mananciais. Por isso 

apoio o aumento das tarifas. 

Nome: Morgana Cruz Se sair a COPASA o que que a Agencia vai fazer? 

Nome: Ana Pereira Martins 

 

O que é mais importante: não termos aumento na conta de água ou 

termos a certeza de que estamos recebendo água tratada? 

Nome: J. Manuel Pimenta Se sair a COPASA o que que a Agencia vai fazer? 

Nome: Ana Mari Monterio 

  

Será que sem esse reajuste a COPASA terá condições de continuar 

investindo no tratamento dos esgotos em Minas Gerais? 

Nome: Débora Gusmao 

 

A água tratada está ficando cada vez mais cara uma vez que o 

homem vem poluindo cada vez mais os rios e mananciais. Por isso 

apoio o aumento das tarifas. 

Nome: Ana Lu Gouvea 

  

Em Montes Claros a COPASA está construindo uma Estação de 

Tratamento de Esgotos enorme. Queria ver se fosse outra empresa 

se teria essa mesma atenção com nossa cidade! 

Nome: Lug Almeida  

 

...precisamos de maior investimento para COPASA e empresas de 

saneamento básico. 

Nome: Rafa Moura 

  

O orçamento adequado permite a implantação de rede coletora de 

esgotos, interceptor e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).  

Nome: A.Eveline 

  

Aqui em Belo Horizonte nós devemos é agradecer pois não temos 

nada a reclamar da COPASA. Inclusive fiquei sabendo que BH foi 

eleita a capital do saneamento no Brasil, graças à COPASA. 

Nome: Ana Magalhães 

 

De acordo com algumas pesquisas, do início dos anos 90, que 

apenas 30% da população é atendida por redes coletoras de esgotos. 

E o volume de esgotos tratados é extremamente baixo, com apenas 

8% dos municípios apresentando unidades de tratamento. A 

elevação do orçamento é vital para aumentarmos esses números. 

Nome: A. Campos Maia  

  

Se com esse aumento da COPASA ela continuar cuidando do meio 

ambiente e dos rios, ta tudo bem. Pago com prazer!” 

Nome: Amilcar Bastos 

 

Essa agência de saneamento devia estar discutindo é a urgência de 

tratarmos os esgotos jogados nos rios e córregos. Se o aumento 

ajudar nisso tá ótimo. 

Nome: Amaro Eurico 

 

Se com esse aumento da COPASA ela continuar cuidando do meio 

ambiente e dos rios, ta tudo bem. Pago com prazer!” 

Nome: Amaro Eurico 

 

Conheci o trabalho que a COPASA e o Projeto Manuelzão 

desenvolvem e achei impressionante como eles estão devolvendo a 

vida ao nosso Rio das Velhas. Atitudes como essas mostram que é 

uma empresa séria e preocupada com a saúde dos mineiros. 
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Nome: Alvino Mossate Eu digo SIM ao reajuste . 

Nome: Aline Calmon 

  

Acho que devemos pagar uma tarifa justa e exigir que a COPASA e 

as outras empresas de saneamento municipais cuidem dos nossos 

esgotos, tratando-os e devolvendo a vida aos nossos rios. 

Nome: Alice Menna 

  

O meio ambiente está gritando por socorro e nós estamos 

discutindo reajuste de tarifa. 

Nome: Alex C. A. Moraes 

 

Eu pagaria qualquer preço para ter uma água de qualidade para 

minha família. A nossa saúde não tem preço. 

Nome: Alberto Barauna A COPASA dá de dez a zero em todas as outras que eu conheço. 

Nome: Airton Teixeira Silva 

 

A conta de água da COPASA tem seu preço, mas os serviços que 

eles prestam é de boa qualidade, principalmente quando 

comparamos com outros estados. 

Nome: Agostinho Cabral  Acho que o reajuste da tarifa tem que ser justo. 

Nome: Zeferina Ezequiel 

 

Daqui a pouco vão estar privatizando a CEMIG  e a COPASA e aí 

que as tarifas vão pras alturas. 

Nome: Zélia Reis Brasil Acho que essa é uma discussão muito séria ... 

Nome: Zelma Unha 

 

Estou percebendo muito sensacionalismo quanto esta questão de 

aumento da conta de água. 

Nome: Yara Motta Eu não tenho nada a reclamar. 

Nome: W. Pereira Jesus Eu acho que o aumento deve ser justo, tanto para o consumidor 

quanto para a COPASA. 

Nome: Wilmar Nogueira 

  

Vocês poderiam é estar discutindo como colocar a COPASA nas 

cidades que não tem tratamento de água. 

Nome: Alba Arruda Discussão inútil...A falta de assunto é algo triste para um governo. 

Nome: Edna Fada 

 

Venho  por meio desta a enviar o meu protesto para o NÃO 

AUMENTO de agua, acho um absurdo este aumento por vários 

motivos só porque o salário minimo  aumento vai aumentar a tarifa 

da agua?..ESPERO MUITO O NÃO AUMENTO.   

Nome: A. Melo Farias 

 

Aproximadamente 80% de todas as doenças do mundo ainda se 

relacionam com o controle inadequado da água. Isso denota a 

importância da água para nossas vidas. Vale à pena o reajuste. 

Nome: C. Eduardo Abreu 

  

. Se tiver que aumentar que seja a água, pois trata-se um bem 

natural não renovável. 

Nome: Neide Carvalho 

 

... O aumento da conta de água é dos mais justos de todos. O 

gerenciamento correto da questão da água pode evitar crises 

econômicas e políticas. 

Nome: Nilzete Braga 

 

As péssimas condições da qualidade da água em determinadas 

regiões brasileiras demonstra o retrocesso das ações políticas do 

ponto de vista sanitário. Sou favorável ao rejuste para que nossa 

região não seja afetada da mesma forma. 

Nome: Flávia Barros de Oliveira Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Waldemar Masson 

 

Precisamos de maior investimento para COPASA e empresas de 

saneamento básico. 

Nome: Cica Assis 

 

A falta de educação ambiental da população acaba comprometendo 

à qualidade da água e, por isso, faz-se necessário o reajuste junto à 

COPASA!!!!” 

Nome: Vivi Mesquita Aceito o aumento por ser necessário. 

Nome: J.Maria Brito É preferivel pagar mais caro pela água, um bem tão necessário à 

vida 
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Nome: Virginia Marcal Apoio a COPASA. 

Nome: Ricardo Costa 

  

Vamos investir em propaganda para conscientizar o povo do uso 

correto da água ao invés de gastar em propaganda contra a 

COPASA. 

Nome: Victor Assis Brasil 

 

A água tratada está ficando cada vez mais cara uma vez que o 

homem vem poluindo cada vez mais os rios e mananciais. Por isso 

apoio o aumento das tarifas. 

Nome: Mac do farias 

  

As políticas públicas de sáude envolvem obrigatoriamente o 

saneamento básico como garantia de qualidade de vida! 

Nome: Verônica Camargo O orçamento adequado permite a implantação de rede coletora de 

esgotos. 

Nome: Luara Diniz Não podemos adiar o problema. Aumentem as tarifas se necessário 

for. 

Nome: Jesus Ananias Só para lembrar: sem água não há vida! 

Nome: Costa Magali 

 

Como todos os processos da vida, o ciclo da água, embora não 

pareça é finito. Reajuste pra ontem! 

Nome: Jose Maria 

 

Toda atividade humana está na dependência da água. É uma pena 

que este bem seja tão negligenciado pelo homem. Voto no reajuste. 

Nome: K K Augusto 

 

Nas tarifas cobradas para o fornecimento de água está embutido o 

alto preço do tratamento. Por isso, vale à pena o reajuste. 

Nome: Alexandre Bernoli 

 

As tarifas de água estão sempre sendo reajustadas principalmente 

pelo gasto com o tratamento da mesma, em decorrência da 

constante poluição dos mananciais. Pago mais caro pela 

recuperação da qualidade da água. 

Nome: Tatiane Marrone   Trata-se do bem natural mais importante e por isso o reajuste é 

legal! 

Nome: Tomas Torquemada A COPASA é mil.  

Nome: Thereza Joaquina 

 

Aqui em Belo Horizonte nós devemos é agradecer pois não temos 

nada a reclamar da COPASA. 

Nome: J. Onassis ... Vale à pena pagar um pouco mais... 

Nome: Marina Machado Não se trata apenas de um reajuste, mas sim da condição diária de 

vida. 

Nome: Thales Leal 

 

Estou percebendo muito sensacionalismo quanto esta questão de 

aumento da conta de água. 

Nome: Tereza Souza Santos 

 

Precisamos de uma empresa experiente e de qualidade para prover 

a água que tanto precisamos. 

Nome: Id Pirani 

 

Empresas com responsabilidade social devem ter condições de 

cumprir ao que se propõem e isso só é possível com um orçamento 

adequado. 

Nome: Tânia Salgado Pimenta Vamos reconhecer e dar o devido valor ao que é importante. 

Nome: Tânia Cristina Ravasi 

 

Achei impressionante como a COPASA e o Projeto Manuelzão 

estão devolvendo a vida ao nosso Rio das Velhas. Atitudes como 

essas mostram que é uma empresa séria. 

Nome: Sylvia Rosas 

 

O meio ambiente está gritando por socorro e nós estamos 

discutindo reajuste de tarifa. Temos mais coisa importante pra 

fazer. 

Nome: Elaine Nelson 

 

Será que sem esse reajuste a COPASA terá condições de continuar 

investindo no tratamento dos esgotos em Minas Gerais? 

Nome: Stella Freitas Paiva Eu não tenho nada a reclamar. 
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Nome: S. Sobral Almeida 

 

Acho que devemos pagar uma tarifa justa e exigir que a COPASA e 

as outras empresas de saneamento municipais cuidem dos nossos 

esgotos, tratando-os e devolvendo a vida aos nossos rios. 

Nome: Solano Hermenegildo 

 

A COPASA tem seu preço, mas os serviços que eles prestam é de 

boa qualidade, principalmente quando comparamos com outros 

estados. 

Nome: Theo Assis 

 

Eu pagaria qualquer preço para ter uma água de qualidade para 

minha família. A nossa saúde não tem preço! 

Nome: C.Resende Maia 

  

Devemos dar prioridade às questões de infra-estrutura e qualidade 

de vida da população. Sim ao reajuste. 

Nome: Oswaldo. Bitten 

 

A economia do Brasil cresceu e, por isso, também as necessidades 

dos brasileiros também. Acredito que isso justifique um aumento 

justo. 

Nome: Julieta Pires 

 

Pago o que for para ter saneamento de qualidade. A saúde da minha 

família não tem preço. 

Nome: Caca Moura Água tratada na torneira é uma dádiva!!!! 

Nome: Marcia L Ferreira 

  

Realmente, é um absurdo esse aumento! Além do péssimo 

atendimento ao consumidor que não tem outra alternativa a não ser 

pagar conta sem ter nenhuma explicação justa sobre cobranças 

abusivas, O consumidor precisa ser ouvido, e analisada suas 

reclamações, fazendo valer a tal democracia, sendo que na maioria  

das vezes a empresas tem suas respostas prontas para com os 

consumidores, independente do caso,  baseado na condição de não 

podermos viver com qualidade de vida sem os serviços oferecidos 

pelas mesmas, principalmente a COPASA, responsável pelo nosso 

bem maior, a ÀGUA. NÃO AO AUMENTO DA ÁGUA 

COPASA.” 

Nome: Cruzes Junior 

  

 Dêem condições à COPASA e outras empresas de saneamento 

tratarem os esgotos. 

Nome: Giane Lhosa Ajudem o meio ambiente. Reajustem as tarifas! 

Nome: Juliana Azevedo   Não podemos adiar o problema. Aumentem as tarifas se necessário 

for. 

Nome: Penido Assis 

  

A COPASA tem condição de prestar o mesmo serviço se a tarifa 

ficar mais barata? 

Nome: G. Prado Jesus Sou a favor do aumento desde que a qualidade do serviço aumente 

também. 

Nome: Oliver Fafa 

 

Será que a tranqüilidade de um serviço bem prestado e de qualidade 

não justifica o aumento das tarifas? 

Nome: Juliana Damasio  Aposto que essa discussão não vai dar em lugar nenhum... 

Nome: Pablito Cruz Essa audiência é política ou técnica? 

Nome: Julieta Souza Devemos apoiar as empresas que se preocupam com o meio 

ambiente. 

Nome: Juliana Azevedo Se for para nos atender melhor porque não reajustar? 

Nome: Maria Machado 

 

Vinte e nove países já têm problemas com a falta d'água e o quadro 

tende a piorar. 

Nome: Pedro Paulo 

 

 No caso da água voto num justo reajuste! 

Vocês poderiam é estar discutindo como colocar a COPASA nas 

cidades que não tem tratamento de água. 

Adiar problema sempre foi política do Brasil. Ai ano que vem 

aumenta em 20%. Melhor aumentar gradualmente, já que tudo 
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aumenta mesmo.” 

Nome: Karla Cardoso 

 

O aumento da tarifa ajudará para conscientizar a população, afinal, 

parece inacreditável afirmar que o mundo está prestes a enfrentar 

uma crise de abastecimento de água.  

Nome: Rafael Nogueira 

 

Se é para melhorar o serviço, justifica o aumento nas taxas. O que 

não dá é pra ficar aumentando e nada ser feito em benefício do 

cidadão! 

Nome: Maria Clara Leal 

 

A água deve ter um custo razoável que permita à população ter este 

serviço e que este custo cubra os gastos operacionais e de 

manutenção. Senão a falta de recursos impactará diretamente nos 

serviços prestados. 

Nome: Júlio Moreira 

 

A gestão da água impõe um equilíbrio entre a sua proteção e as 

necessidades econômica, sanitária e social. 

Nome: Silvia Alves Rodrigues  Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Júlio Moreira 

 

Os recursos naturais de transformação da água em água potável são 

lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser 

manipulada com racionalidade e precaução. 

Nome: Hugo Reis 

 

Na cidade a água é contaminada por esgoto, monóxido de carbono, 

poluição, produtos derivados de petróleo e bactérias. Será que nós 

podemos confiar em qualquer empresa para tratar a água que 

tomamos todos os dias? 

Nome: Luiz Paulo Costa Ribeiro  Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Sinval Silveira 

 

Devemos lembrar que, no caso das cidades, o ciclo natural da água 

é modificado pela impermeabilidade do solo, a falta de áreas verdes 

e o excesso de construções. Por isso precisamos de uma empresa 

experiente e de qualidade para prover a água que tanto precisamos. 

Nome: Eleimar Romano 

 

A pobreza, combinada com baixos índices de saneamento básico, é 

responsável pela morte de uma criança a cada dez segundos. 

(PNSB-IBGE). O assunto é sério! 

Nome: Olivia Junqueira 

 

Ter serviço de saneamento é um direito assegurado pela 

Constituição Federal; porém, o último censo do IBGE revela que 

cerca de ¼ das residências do país não conta com serviço de água 

potável e quase metade não tem serviço de esgoto . A ausência 

deste saneamento básico é a causa de 80% das doenças e de 65% 

das internações hospitalares no Brasil, cujos gastos anuais com 

doentes por estas causas são da ordem de US$ 2,5 bilhões, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde. Preciso falar mais? 

Nome: Silvie Janis 

 

Temos que garantir uma água segura, com qualidade, pura e 

cristalina. Água tratada e de qualidade é vital à nossa subsistência... 

Sim ao reajuste. 

Nome: Castro Moema 

 

A água que abastece uma cidade, se não for tratada, pode tornar-se 

um importante veículo de transmissão de doenças, por isso sou a 

favor do reajuste. 

Nome: Penido Vamos reconhecer e dar o devido valor ao que é importante. 

Nome: Nara Moreira  Tratem esse assunto com o respeito que merece! 

Nome: Siles Fortes  

 

Acho que devemos pagar uma tarifa justa e exigir que a COPASA e 

as outras empresas de saneamento municipais cuidem dos nossos 

esgotos. 

Nome: Sergio de Assis Brasil  

  

Eu queria fazer uma pergunta para os diretores da Agência: será 

que sem esse reajuste a COPASA terá condições de continuar 
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investindo no tratamento dos esgotos em Minas Gerais?” 

Nome: Gabriela Farias 

 

Em Montes Claros a COPASA está construindo uma Estação de 

Tratamento de Esgotos enorme. Queria ver se fosse outra empresa 

se teria essa mesma atenção com nossa cidade! 

Nome: Gabriel Sapo 

 

Prefiro pagar um pouco mais e ter a certeza na melhoria do 

atendimento desse recurso do que ver meus filhos contraindo 

doenças de águas mal tratadas! 

Nome: Adriane Justino 

  

Sou a favor de aumentar a tarifa de água. Água e esgoto tratados 

com qualidade é privilégio de uma minoria em nosso planeta. 

Vamos valorizar o que é bom e funciona. 

Nome: Bubu Brandao 

 

Trata-se de uma questão de bem estar e de qualidade de vida dos 

usuários... 

Saneamento básico é talvez um dos elementos da infra-estrutura 

mais importantes dado à importância da água em nossas vidas 

Nome: Glauci Santos 

 

A água é um dos bens mais preciosos e é tratada como uma coisa 

sem valor. Vamos reconhecer o valor da água... Porque criar uma 

audiência pública para se tratar de um assunto tão corriqueiro? 

Nome: G. Arantes Sim ao aumento e à conscientização dos usuários. 

Nome: Justino Braga 

  

O esgoto tratado além de trazer dignidade à população economiza 

muitos reais aos cofres públicos porque ajuda a prevenir doenças 

que se disseminam em águas poluídas. 

A conta de água é a mais barata de todas e o serviço sempre foi 

bem prestado. Se todas as contas aumentam, acredito que esse seja 

o mais justo dos aumentos!!!! 

Nome: Bernardo Maia 

 

Se o aumento é necessário, que venha o aumento. Contudo gostaria 

que os motivos e que a planilha de cálculo fosse divulgada no site 

da COPASA. 

Nome: V. Lacerda Discussão inútil... 

Nome: Fúlvio Braga 

 

A discussão deve ser tratada com a seriedade que merece. Chega de 

oportunismo. 

Nome: J. C. Gomes  A falta de assunto é algo triste pra um governo. 

Nome: Marcia Oliveira Água é vida, não brinquem com isso. 

Nome: Rita Lagos 

 

Isso... Num dá o reajuste, pára de tratar a água e ficaremos como os 

paulistas do Guarujá... Todo mundo com diarréia... 

Nome: Francis Joca  Melhor ajustar aos poucos que receber uma paulada de uma vez. 

Nome: Mascarenhas Monteiro Aqui na minha casa não tem COPASA e a água é uma porcaria. 

Nome: Azevedo Humberto 

  

Estão muito preocupados com os que já tem toda infraestrutura e os 

que não tem? 

Nome: L. Paiva Brito Sou a favor de um aumento justo que contemple ambas as partes 

envolvidas... 

Nome: Rosa Alberton 

 

Eu acho que o aumento deve ser justo, tanto para o consumidor 

quanto para a COPASA, que tem feito um bom trabalho, moro em 

BH e normalmente não falta água no meu bairro. 

Nome: Rafael Nogueira 

  

Estou percebendo muito sensacionalismo quanto esta questão de 

aumento da conta de água. 

Nome: Ruth Mendonça Souza 

 

Eu não tenho nada a reclamar. Então, será que a empresa terá 

condições de prestar os serviços com a mesma qualidade? 

Nome: Adriane Arantes 

 

Na minha cidade tem COPASA e não me lembro do dia em que 

faltou água aqui em casa. Prefiro o reajuste à falta de água. 
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Nome: Espinheira Filho 

 

É estranho uma proposta de aumento da conta de água tão abaixo 

do que a empresa diz que precisa. 

Nome: Fernanda Vasc 

 

Acho q essa é uma discussão muito séria pra ficarem querendo 

ganhar voto em cima da gente. 

Nome: Salete Mario Nalves 

 

Minas Gerais, nós mineiros, temos orgulho das suas empresas e 

temos que tomar cuidado para não acabar com elas. Daqui a pouco 

vão estar privatizando a CEMIG  e a COPASA e aí que as tarifas 

vão pras alturas. 

Nome: Antonio Fag Acho que o reajuste da tarifa tem que ser justo. 

Nome: Márcia Oliveira 

 

Digo sim ao aumento e digo pra ficarmos de olho que daqui a 

pouco vão querer privatizar a COPASA. 

Nome: Jatobá Rosana 

 

Venhamos e convenhamos, a conta de água da COPASA tem seu 

preço, mas os serviços que eles prestam é de boa qualidade, 

principalmente quando comparamos com outros estados. 

Nome: Gustavo Fontes 

  

Minha cidade não tem COPASA e sofremos com diversas doenças 

provocadas pela má qualidade da água que consumimos. Eu pagaria 

qualquer preço para ter uma água de qualidade para minha família. 

A nossa saúde não tem preço! 

Nome: J. B. Martins 

  

O meio ambiente está gritando por socorro e nós estamos 

discutindo reajuste de tarifa. 

Nome: M. Franco Jr. 

 

Acho que devemos pagar uma tarifa justa e exigir que a COPASA e 

as outras empresas de saneamento municipais cuidem dos nossos 

esgotos, tratando-os e devolvendo a vida aos nossos rios. 

Nome: Sara de Assis 

 

Conheci o trabalho que a COPASA e o Projeto Manuelzão 

desenvolvem e achei impressionante como eles estão devolvendo a 

vida ao nosso Rio das Velhas. Atitudes como essas mostram que é 

uma empresa séria e preocupada com a saúde dos mineiros. 

Nome: Mota C. C. 

  

Se com esse aumento da COPASA ela continuar cuidando do meio 

ambiente e dos rios, ta tudo bem. Pago com prazer! 

Nome: Geraldo Aroldo 

 

Gente, olha a enchente lá em São Paulo, tudo provocado pela falta 

de saneamento!!!! Olha o monte de gente com dor de barriga no 

Guarujá e Guarapari, tudo provocado pela falta de saneamento! Nós 

devemos é agradecer pelo trabalho da COPASA! 

Nome: Fúlvio Braga 

 

 Basta tocar no bolso dos cidadãos que as pessoas se atentam para 

as questões e valorizem mais as coisas. 

Pode aumentar tudo, menos a água que é nosso recurso mais 

precioso e não renovável? Que justiça é essa? Voto no reajuste... 

Nome: Alexander Linhares 

 

Quando não se trata o esgoto que é enviado aos rios, além da 

destruição do meio ambiente temos a destruição do meio de vida 

das populações ribeirinhas. O assunto abrange muito mais do que 

água. Sim ao aumento. 

Nome: Bernardo Maia Por que não são técnicos especialistas que estão tomando conta do 

assunto? 

Nome: Manuela Leles 

 

Sou contra ao aumento da água da COPASA, o aumento é abusivo 

e sem justificativa. E o prazo para que a população vote é muito 

pequeno e para mim é uma estratégia para que não seja feito em 

tempo hábil uma propaganda em alto escala contra o aumento! 

Nome: P. Lara Cardoso 

  

Água tratada enviada para as casas e para os rios. Isso sim é 

preocupação com os cidadãos, precisamos pensar em nossa casa: "o 

planeta TERRA".  
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Digo sim à questões que realmente merecem nossa atenção. 

Nome: M. Medeiros Santana 

  

A COPASA tem projetos que protegem nossos rios. Apoio o 

aumento das tarifas porque também me preocupo com a questão 

ambiental. 

Nome: Lutiane Aparecida Silva Nao ao aumento da agua da COPASA. 

Nome: E. Maia Silveira 

 

Eu me preocupo com a nossa Montes Claros, por isso, digo SIM ao 

aumento da COPASA. 

Nome: G. Figueiredo Torres 

 

Devemos nos preocupar com o orçamento da COPASA. Será que 

sem o aumento das tarifas proposto pela COPASA ela terá 

condições de investir em tratamento de esgoto? 

Se o aumento das tarifas repercurtir em tratamento de esgostos que 

serão despejados em rios e córregos devemos pagar com certeza. 

Várias pessoas se juntam a ONG's porque não tem empresas que 

realmente se preocupam com o meio ambiente. 

Nome: Marlene Aguilar 

 

Se a COPASA continuar prestando um serviço de qualidade e 

defendendo o meio ambiente deve ter o aumento que pede. 

Precisamos dar condição de trabalho às nossas empresas. A 

COPASA é uma das melhores concessionárias de água do país e, 

por isso, precisa do reajuste para continuar prestando um serviço 

decente. Sim ao reajuste! 

Nome: Bruno Homem Bahia Não ao aumento da agua COPASA. 

Nome: José Luiz Moretzsohn Fica registrado o meu protesto contra o aumento da água da 

COPASA. 

Nome: Natercia S. A. Chagas Não ao aumento da agua COPASA. 

Nome: Adalton de Paula Bernardo Não ao aumento da água – COPASA. 

Nome: Políbio Lamounier Não ao aumento da água copa$a. 

Nome: Solange Lamounier  Não ao aumento de água da copa$a. 

Nome: Maria Marcelina Silva Lamounier Alves Não ao aumento da água copa$a. 

Nome: Andre Lima  Esse pessoal pirou? Quem vai cuidar da água da gente? 

Nome: Maria Arantes 

 

Quero ver é na hora que começar a faltar água quem vai trabalhar 

para resolver o problema. Aqui antes ninguém pagava nada, mas 

também não tinha nada. 

Nome: Carvalho Adriana 

 

Falar é sempre muito fácil – melhor mesmo é ser de graça e nem ter 

como no passado. 

Nome: Mari Dias Tem coisa que não dá pra inventar. O mundo inteiro falando de 

falta dágua e o pessoal aqui querendo fazer demagogia com coisa 

séria! 

Nome: Juliana Azevedo 

 

Gente é só olhar na TV e ver o que anda acontecendo no mundo. 

Tem coisa que não dá pra inventar, é muito sério. 

Nome: Adriane Arantes Salvem o Rio das Velhas! 

Nome: Bruno Amaral 

 

Na minha casa não tinha água nem para beber. Agora ta tudo 

direitinho e vem um cara dizendo pra parar de fazer essas coisas. 

Nome: A Rezende Alves Não se mexe em time que tá ganhando... 

Nome: Wilder Moreira 

 

Salvem a natureza, vivemos o caos climático. Ajudem a salvar o 

Rio das Velhas! 

Nome: Viviane Doti 

  

Gente, vamos nos preocupar com o bem estar do povo. Vai mudar 

o q está pronto, pra que? Acho bom do jeito que está. 

Nome: Augusto Cunha  

 

O Rio das Velhas começou a ter vida de novo e já vem um doido 

querer acabar com tudo que estão fazendo. 



                                                                  

                                                                                         

Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG 

 

Praça da Liberdade, s/nº – Prédio Verde – 3º andar – 30140-010 – Belo Horizonte – MG 

Fone: (31) 3235-2869 – Fax: (31) 3235-2872 

Nome: R. Flores  A agência vai consertar cano, tirar vazamento, por água na casa da 

gente? 

Nome: Stefani Buzati 

  

Depois que ta tudo pronto é fácil dar palpite. Na hora do trabalho a 

gente é que sabe quem é que pegou na enxada. 

Nome: Christina Nayara 

 

Justo é ter água boa e com fartura na casa da gente. Nada mais caro 

que água que falta, que ficar acordado a noite toda esperando cair 

uma gota na caixa pra lavar a roupa. 

Nome: Lopes D. B. 

 

Aí então ta combinado, não tem aumento na conta de água, abaixa 

o preço do ônibus, da celular de graça pra todo mundo e o papai 

Noel vem todo mês na casa da gente. 

Nome: Ciro Jonatas 

 

Vamos nos preocupar mais com o abastecimento de água e menos 

com politicagem. 

Nome: D. Berg 

 

Tem gente que gosta de prometer o que não pode cumprir. Eu 

quero ver é quem vem resolver a falta dágua quando ela começar 

pra valer. 

Nome: Edwiges Barbara 

  

Um dia a gente nem acreditou, chegou água aqui na cidade, parou a 

embromação das discurseiras de promessas e agora vem eles 

querendo parar com tudo? 

Nome: Barbaraa Aguiar 

 

A luz aumenta, o cloro aumenta, o cano aumenta, tudo aumenta e 

só a água fica mais barata? Deve ser São Pedro que ta fazendo isso. 

Nome: Fátima Bergamo 

 

Não dá pra inventar com coisa séria igual água. Deixa quem 

entende trabalhar e vamos ficar de olho em quem quer só fazer 

política. 

Nome: Fredy Araujo  

 

Na TV tão falando o tempo todo que tem gente com dor de barriga 

nas praias por causa da água ruim que chega nas casas. A gente 

quando sai daqui e vai pra Guarapari tem que gastar um dinheirão 

com água mineral até pra cozinhar. Quem mora em Minas 

economiza com a conta da COPASA não pode é acabar com essa 

qualidade. 

Nome: Gleison Faria 

  

Nada mais caro no mundo que uma coisa que não existe. Eu fico 

com dó do povo que mora no Rio e São Paulo e nem pode tomar 

água como a gente. 

Nome: Filipe Navarro Melhor pagar um pouco a mais do que ter serviço mal prestado. 

Nome: Ivanhoe Oliveira 

  

Abaixa o valor da conta e depois vamos ter que pagar mais na 

frente com a baixa na qualidade do serviço. Já vimos esse filme. 

Nome: Rafael Correa Junior Não é hora de politicagem. Tem que se estudar e ver o que é certo 

Nome: Cleverson Fernandes Demagogia em alta e conta de água em baixa. 

Nome: Loureiro Hugo Vai cobrar barato e prestar serviço porco. Barato que sai caro. 

Nome: Laura Abreu Melhor aumentarem nossos salários do que ficar brigando por 

mixaria. 

Nome: H. Fabiano Cunha 

 

Se a COPASA não souber quanto tem que cobrar pela água, nos é 

que vamos saber? 

Nome: Leonardo Francis 

 

Aumentar as tarifas gradualmente é o melhor a fazer, o impacto na 

população é menor que subir muito. Água é assunto sério, de 1ª 

necessidade, cuidado com as invenções de moda... 

Nome: Rafael Nogueira Com quem não tem água encanada não tem ninguem preocupado 

não ne? 

Nome: Adriane Arantes Poderiam vir no norte de Minas ver o que estão fazendo aqui.... 

Nome: Márcia Oliveira 

  

Podemos voltar a ferver água em casa, não tem problema se a 

COPASA quebrar. 
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Nome: Viviane Salvio 

 

Temos q preocupar com as localidade que não tem água encanada. 

Cuidar da infraestrutura pronta. 

Nome: Júlio Moreira Pra que água? Vamos deixar as caixas dáguas abertas na chuva... 

Nome: Kelsio Ferreira 

  

Podemos criar um sistema de abastecimento de água por chuva e 

acabar com a COPASA? 

Nome: Álvaro Maciel 

 

Não concordo com este aumento eu acho que uns 3 por cento está 

de bom tamanho. 

Nome: Daniele Rodrigues de Jesus  Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Rubens Pereira  

 

Vejo que a única forma de interromper os aumentos abusivos da 

COPASA é nos unirmos para fiscalizar os reajustes. Queria saber 

quais são os motivos que justificam o aumento proposto pela 

COPASA? 

Nome: Joseph Alves Gomes. Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Janaina Carvalho Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Natalissi Santos Nascimento Carvalho  Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Adriana Arantes Mendes Carvalho Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Ruy Jose Mendes de Carvalho Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Alessandro Mendes Não ao aumento de água da COPASA. 

Nome: Margarida Fausta de Sousa Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Vânia da Silva Santos 

 

Aumentou demais a agua, esse abuso da COPASA esta demais. A 

COPASA está sem limite, diga não ao aumento da água.. É um 

abuso. 

Nome: Valeria Fausta de Sousa Fausta de Sousa Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: AGB PEIXE VIVO 

 

A AGB PEIXE VIVO, Agência de Bacia dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas dos rios das Velhas, Pará e Entorno de Três Marias, 

que atua no sentido de recuperar e preservar as águas deste rios, 

ressalta a importância da ARSAE na viabilização dos recursos 

financeiros para a manutenção e ampliação da cobertura dos 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários. 

Visando assegurar melhor qualidade de vida à população de Minas 

Gerais, nestas 3 bacias, é importante que a ARSAE assegure os 

recursos financeiros para estes programas de saneamento básico. 

Nome: Valter Vilela Cunha- DIRETOR -

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental-ABES - MG. 

Solicita-se à ARSAE que assegure a manutenção dos recursos 

financeiros para a ampliação da cobertura dos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário visando a 

melhoria da qualidade de vida da população de Minas Gerais. 

Nome: Adriana Andrade Não ao aumento da conta de água e a taxa de esgoto os preços 

cobrados já são bastante abusivos. 

Nome: Frank Santos   Esse novo aumento irá me tirar os ultimos trocados que me sobram 

para o lazer mensal, gostaria que não acontecesse! 

Nome: Márcio Paulino  

  

Sou contra o aumento da água fornecida pela COPASA. Não existe 

justificativa para este aumento. 

Nome: Taisa Biet  Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Ulisses Lopes da Cunha Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Jacqueline Castro  Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Cláudio Roberto Barbosa Milholo Sou favorável a justiça, que se tenha um reajuste para repor 

custos,porém reajuste abusivo é inconcebível, pois se assim o for, 

uma hora ninguém mais conseguirá arcar com os custos, pois o 

salário sempre ficará para trás. 
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Nome: Gisele Jacob  Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Wellington Reis  Não ao aumento da conta de água da COPASA. Sou totalmente 

contra, pois já pagamos uma tarifa extremamente alta para a água e 

esgoto. 

Nome: Vívian Carla Não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Thiago Avila Borges Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Wilson Martins   Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Ana Cristina Drummond  Não queremos o aumento. 

Nome: Rosemary Moselle Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: José Jacinto Neto Não ao aumento da água da COPASA-MG. 

Nome: José Eustáquio Martins  Não ao aumento da água da COPASA-MG. 

Nome: Patrick Ribeiro Martins   Sou contra ao aumento da água da COPASA-MG. Não ao aumento. 

Nome: Mario Lucio Severino S Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Delcio Jose de Jesus  Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Bárbara Kelly Silva Barbosa Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Wanderson Braga Saúde e alegria!  COPASA, a água mais cara do Brasil. Não a mais 

este aumento da água, pagamos por um produto caro, se não 

usarmos pagamos por 10m
3
 de água. Esgoto que é coletado e 

jogado diretamente nos afluentes, etc. Chega, pagamos pela água 

mais cara do Brasil. 

Nome: Sáskia Silva Souza  Acho absurdo o aumento da conta de água. 

Nome: Luis Ricardo Amaral  Contra o aumento da tarifa de agua. 

Nome: Leandro Bruno Alves Caio Não concordo com o aumento de 2,9% proposto para a COPASA. 

Nome: Manoel Caio Filho  Não aceito o reajuste abusivo de 2,9%. Acho que a tarifa já possui 

um valor elevado e não deveria sofrer um ajuste desse nível. 

Nome: Alexandre Marques 

 

Isto é um absurdo, daqui a pouco não conseguiremos pagar a água 

que bebemos, terceirizar é preciso, porém, com respeito a cidadão. 

Nome: Iracema Aparecida Frias  Digo não ao aumento da água da COPASA. 

Nome: Cynthia Teixeira  Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Rogério Carvalho Não concordo com o aumento da água porque está mais cara que a 

energia elétrica. 

Nome: Geziel Prado  Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Joaquim Brás dos Santos Sou contra estipulado reajuste. Sugiro que  seja abaixo de 1,5%. É 

o que condiz com o aumento salarial. 

Nome: Maria Aparecida Silva Santos, Considero não vigente a realidade orçamentária pública este 

aumento.Abaixo de 1,5% é um valor justo. 

Nome: Kelly Cristina Silva Santos Não concordo com o valor pre-estipulado de reajuste,o qual se 

imprencidivel deve ser habilitado dentro da realidade socio-

economica geral,não deve exceder 1,5%. 

Nome: Cleiton André  Não concordo com o reajuste então estabelecido. Minha realidade 

socioeconômica é incompatível com tal aumento. Até 1,5% é um 

valor justo. 

Nome: Cleonice Oliveira Souza Não ao aumento da água COPASA. 

Nome: Coramar Carneiro Silva 

 

Manifesto o meu repúdio e o da minha família ao aumento da tarifa 

de água, fazemos tudo para economizar água, não só porque temos 

dificuldade de pagar a conta que já vem bem alta e também por 

questões ecológicas. 

Nome: Orácio Gomes Discutir demais não dá em nada. Já vi esse filme. Tem audiência e 

no final eles fazem o que querem! 
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Nome: Ignacio Graça  Discutir isso é trocar alhos por bugalhos. 

Nome: Marcelo Porto (Agrocontar) 

 

Moro na cidade de Patos de Minas e estamos sendo ALTAMENTE 

TAXADOS COM A TAXA DE ESGOTO NO MONTANTE DE 

40% SOBRE O VALOR DO CONSUMO DA ÁGUA. 

Nome: Judas Tadeu Ladeira A tarifa da COPASA é uma das mais caras do Brasil e o item 

esgoto me chama a atenção pois já questionei e não tive resposta 

conclusiva da formula usada para se chegar ao valor de 60% do 

valor da agua para compor o valor do esgoto. Não deveria ter um 

aparelho para medir o que sai da casa da mesma fora que tém o 

relogio que faz a leitura do que entra? 


