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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA Nº 121 – Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais (Arsae-MG)

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas, de maneira virtual, em decorrência
do isolamento social empreendido pela equipe desta autarquia como medida de prevenção quanto à
contaminação pelo Coronavírus (Covid-19), a Diretoria Colegiada da Arsae-MG reuniu-se para realização de
Reunião Delibera�va Ordinária com a presença do diretor-geral, Antônio Claret de Oliveira Júnior e dos
diretores Rodrigo Bicalho Polizzi e Stefani Ferreira de Matos. O diretor-geral, Antônio Claret, declarou
aberto os trabalhos e convidou a gerente de planejamento, gestão e finanças, Daniela Maria de Paula,
a apresentar a todos a pauta do dia, a saber: 1) autorização para contratação de uma consultoria de
fiscalização; 2) aquisição de aparelho headset (Ouvidoria); 3) aquisição de placa veicular; 4) contratação
serviço telefônico fixo comutado (STFC) – Ouvidoria; e 5) aprovação das receitas para o ano de 2022. A
aprovação pela Diretoria Colegiada se faz necessária de acordo com o Art. 6º do Decreto nº 47.884/2020. Na
sequência, os diretores avaliaram todos os itens e mencionaram sobre a importância e a necessidade da
aquisição / contratação para efe�vidade e o�mização das a�vidades da Agência. Assim, a proposta
apresentada foi aprovada por unanimidade e na íntegra. Posteriormente, os trâmites serão realizados pela
Gerência de Planejamento, Gestão e Finanças (GPGF). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Documento assinado eletronicamente por Stefani Ferreira de Matos, Diretor (a), em 08/04/2021, às
10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Bicalho Polizzi, Diretor (a), em 08/04/2021, às 11:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Claret de Oliveira Júnior, Diretor(a) Geral, em
08/04/2021, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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