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REGULADQRA Agi-nua Regu/adom dos Samus de Abastecimento dr' Águu e
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ATA Nº 09 Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG)

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reuniões
da ARSAE-MG, do Edifício Gerais da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, realizou sea primeira reunião do ano da Equipe de Perdas para
Assuntos Regulatórios (EquiPAR) junto a Diretoria Colegiada, com a finalidade de apresentar o
cronograma de atividades da equipe paraEOIB. Os servidores Erica Villalaz, Mayara Bastos e Otávio
Hamdan procederam a apresentação e, ao final, discutiu-se acerca do Seminário de Regulação e
Gestão de Perdas de Água. 0 coordenador Raphael solicitou que algum representante da CRE participe
das reuniões com a Copasa sobre a metodologia de perdas a ser aplicada em 2019. No que se refere
ao Seminário, o Diretor Gustavo Gastão sugeriu que fossem convidados outros prestadores e
reguladores para apresentarem sobre práticas exitosas no que tange ao combate e redução de perdas.
O diretor também ressaltou a imponência de envolver o SAAE de Passos em discussões sobre o assunto
de perdas, Aprovados o cronograma e o projeto referente ao seminario, foi encerrada a reunião. E,
para constar, eu, Otávio Hamdan, Analista Fiscal e de Regulação, lavrei a presente ata, que vai assinada
pela Diretoria Colegiada, por mim e pelos presentes.
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