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ATA Nº 73 Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitária

do Estado de Minas Gerais (ARSAE MG)

No dia treze do mês de setembro de dois mile dezenove, 'as quatorze horas e trinta minutos, na Sala

de Reuniões da Arsae-MG, do Edificio Gerais da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, realizou-se esta reunião envolvendo integrantes da diretoria

colegiada da ArsaeaMG, da Coordenadoria de Regulação Operacional (CRO), da Coordenadoria de

Regulação Econômica (CRE), da Gerência de Informações Econômicas (GIE), da Gerência de

Planejamento, Gestão de Finanças (GPGF) e da Gerência de Informações Operacionais (GIO), com a

finalidade de apresentaros resultados do relatório de avaliação dos serviços de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário dos municípios regulados referente aos dados do SNIS para o ano base

2017 e aprovar a sua publicação. Estiveram presentes os Senhores Gustavo Cardoso, Antônio Claret,

Samuel Costa, Raphael Brandão, Rodrigo Polizzi, Samir Moysés, Ricardo Castro, Misael de Oliveira e

Luiza Lopes. O Diretor Geral da Agência, Gustavo Cardoso, declarou abertos os trabalhos e concedeu

a palavra inicialmente ao Gerente de Informações Econômicas, Samuel Costa. O gerente iniciou a

apresentação com a retomada das concepções iniciais do projeto Sunshine e posteriormente

apresentou detalhadamente os resultados da avaliação para o ano base de 2017. Foram apresentadas

de forma detalhada as inovações implementadas em 2019 no site do ProSun, dentre elas, a ferra menta

de consulta por município dos resultados das avalições dos anos 2015 a 2017. Além disso, discutiu-se

a necessidade de aprimorar (profissionalizar) a forma de hospedagem do site do ProSun e de suas

novas funcionalidades, uma vez que atualmente o site está hospedado na conta pessoal de Samuel

Costa (Google Sites) e suas novas funcionalidades foram desenvolvidas e tem custos arcados pela conta

pessoal do servidor Ricardo Castro (ShinnyApps). Na página de resultados foram mostrados os arquivos

em Excel, relatórios e documentos relacionados, todos disponíveis para download. Na segunda etapa,

o gerente fez um resumo dos principais achados, segundo cada indicador, advindos da avaliação dos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os diretores apresentaram a

necessidade de realizar um evento especifico para divulgação do projeto ProSun, cuj'os moldes devem

ser avaliados juntamente com a Assessoria de Comunicação da Arsae MG. ante do exposto, ficou

decidido entre todos os membros dessa reunião pela aprovação do Relatório Técnico GIE nº 26/2019

Projeto Sunshine (ProSun): Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água de Esgotamento

Sanitário dos Municípios Regulados Ano base 2017 e pela atualização do site em seu formato atual.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Luiza Vilela de Souza Lopes,

 

Analista Fiscal e de Regulação, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Diretoria Colegiada, por mim

e pelos presentes.
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Assinaturas

Obs.: as assinaturas serão na sequência: 1 quem lavrou a ata, Diretoria Colegiada e demais presentes,
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