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No primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Gabinete do Diretor?

Geral da ARSAE MG, no décimo segundo andar do Edificio Gerais da Cidade Administrativa Presidente

Tancredo Neves, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, número quatro mil e um, Bairro Serra Verde,

Belo Horizonte, Minas Gerais, foi submetida para apreciação da Diretoria Colegiada a manutenção da

inscrição da ARSAE-MG como associada à Associação Brasileira de Agências de Regulação ABES, e a

aprovação do pagamento da anuidade referente ao exercício de 2018, estando presentes o Diretor-

Geralda ARSAE-MG, Sr. Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso; os Diretores Sr. Gustavo Cunha Gibson

e Sra. Camila Silveira Carvalho; e o Chefe de Gabinete, Sr. Matheus Valle de Carvalho, como redator

desta ata, O Diretor-Geral, Sr. Gustavo Gastão, começou a reunião ressaltando que, tendo em vista 0

estreito relacionamento que esta Agência tem mantido, desde sua criação, com a ABES, bem como a

grande identificação de propósitos entre ambas e a necessidade de promover maior interação entre

referida Associação e a ARSAE-MG, entendia necessária a manutenção da associação desta àquela,

conforme justificativa apresentada pelo'Diretor Gustavo Cunha Gibson, datada de primeiro de março

do presente ano. A justificativa apresentada pelo Diretor indíca a importância da continuidade da

associação para promover o aprimoramento das atividades que propiciam a capacitação técnica dos

servidores da Agência, bem como a participação dos servidores da ARSAE-MG em pesquisas, estudos,

seminários, congressos e cursos de capacitação com a temática da regulação. Por fim, os Diretores,

por unanimidade, aprovaram a manutenção da associação e o pagamento da parcela referente ao

pagamento da anuidade de 2018, no valor de R$ 2.125,20 (Dois mil centos e vinte cinco reais e vinte

centavos). Nada mais havendo a ser tratado, o DiretorvGeraI encerrou a reunião. E, para constar, eu,

Matheus Valle de Carvalho, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Diretoria Colegiada e por mim.
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