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ATA Nº 38 — Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG)
No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às onze 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 Arsae—MG, da Coordenadoria de Regulação,0peraciona| (CRO), da Coordenadoria de

Regulação Econômica (CRE), da Gerência de Informações Econômicas (GIE), da Gerência de
Informações Operacionais (GIO) e da Coordenadoria Econômica (CRE), com a finalidade de tomar

decisões conjuntas frente a alguns itens específicos do Projeto Sunshine (ProSun), tais como a

aprovação dos relatórios de avaliação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário dos municípios regulados referente aos anos de 2015 e de 2016 e a aprovação do site.

Estiveram presentes os Senhores Gustavo Cardoso, Gustavo Gibson, Samuel Costa, Gizele Fonseca,
Raphael Brandão, Rodrigo Polizzi, Matheus Oliveira, Ricardo Castro e Misael de Oliveira. 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 com a apresentação do site
do projeto, comentando detalhadamente sobre as páginas do site: home, metodologia, indicadores,

metas e resultados. Na página de resultados foram mostrados os arquivos em Excel, relatórios e

documentos relacionados, todos disponiveis para download. Discutiu as possibilidades de uso do

arquivo Excel na qual estão consolidados resultados. Nesse arquivo é possível visualizar os resultados
das avaliações na forma de mapas ou tabelas para cada município. 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. Diante do exposto, ficou decidido entre todos os
membros dessa reunião pela aprovação do Relatório Técnico GIE nº 38/2018 — Respostas às
Contribuições para o RTI Nº 01/2018, Relatório Técnico GIE nº 39/2018 — Projeto Sunshine (ProSun):
Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário dos Municípios
Regulados — Ano base 2015; Relatório Técnico GIE nº 40/2018 — Projeto Sunshine (ProSun): Avaliação
dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário dos Municipios Regulados -— Ano
base 2016; e do site criado para divulgação dos resultados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião. E, para constar, eu, Misael Dieimes de Oliveira, Analista Fiscal e de Regulação, lavrei a
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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 Iavrou a ata, Diretoria Colegiada e demais presentes.
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