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ATA DA 413a REUNIÃO 

Aos 22 dias do mês de agosto de 2017, às 15:00 horas, reuniu-se, 
conforme convocação ordinária, na sede da ARSESP, situada na Avenida 
Paulista n.o 2.313, 20 andar, São Paulo, Estado de São Paulo, a Diretoria 
da ARSESP, composta pelos Srs. José Bonifácio de Souza Amaral Filho, 
Diretor de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados, Marcos Peres 
Barros, Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de 
Energia, que responde pela Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização 
dos Serviços de Gás Canalizado, Paulo Arthur Lencioni Góes, Diretor de 
Relações Institucionais e Hélio Luiz Castro, Diretor de Regulação Técnica e 
Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico, sendo por mim, Roberto 
Zambon Pereira, secretariados. 

Iniciados os trabalhos, os seguintes assuntos foram deliberados: 

1. Assuntos de interesse interno. 

a) A CIPA da ARSESP realizou apresentação aos Diretores, na qual foram 
abordados os seguintes temas: a) participação das Diretorias da ARSESP na 
SIPAT 2017 através de apresentações ministradas por integrantes das mesmas 
sobre os temas relacionados a Segurança, Saúde e Bem-estar elaboradas~ b) 
participação dos convênios: médico (Amíl), odontológico (Inpao), CIPA 
(Ambiental), SP Prevcom, entre outros. Após, a Diretoria da ARSESP recebeu a 
proposta apresentada pela direção da CIPA de que um representante de cada 
diretoria apresente um tema durante o evento da SIPAT. A CIPA solicitou que no 
período se priorize a permanência dos empregados em atividades internas, 
evitando atividades externa e o esvaziamento do evento. 

b) Nos termos do artigo 13 do Regimento Interno da ARSESP, o Diretor de 
Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico, Hélio Luiz 
Castro, apresentou relato sobre a Reunião do COSB, realizada no dia 17/08/2017. 
Em síntese, a reunião tratou dos seguintes assuntos: 
* Posse do Sr. Antonio Agostinho Gomes Pereira, como Conselheiro representante 
das empresas prestadoras de serviços públicos de saneamento básico no Estado 
de São Paulo, em complementação ao mandato de João Roberto Rocha Moraes. 
* Posse do Sr. Evaristo Antônio Reíz de Castro, como Conselheiro representante 
de Municípios até 50 mil habitantes, para um mandato de 4 anos. 
* Posse do Sr. Benjamim Bill Vieira de Souza, como Conselheiro representante da 
Região Metropolitana de Campinas, para um mandato de 4 anos. 
*Aprovada e assinada a Ata da 71a Reunião. 
* Os Conselheiros Hélio Luiz Castro e Paulo Arthur Lencioni Góes realizaram 
informe sobre o processo de revisão tarifária da SABESP. 
*A Superintendente de Área da Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos 
Serviços de Saneamento Básico da ARSESP, Agnes Bordoni Gattai, realizou 
apresentação sobre a revisão da Deliberação no 31 da ARSESP - AR?J:ESP 
Referida apresentação será encaminhada aos Conselheiros por e-mail. 
* O COSB deliberou que a reunião do m~b.ro ,terá inícior O ora 
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* Definição preliminar da Pauta para a reumao seguinte: (i) setembro/17 -
Formação da constituição de holding da SABESP - Conselheira Thaís; (ii) 
setembro/17 - Medição individualizada. Experiência da SABESP - SABESP; (iii) 
outubro/17 - Arranjo institucional de saneamento - Conselheira Thaís Rey 
Grandizoli; (iv) outubro/17 - Regulação em municípios que prestam serviços 
diretamente - ARSESP. 

c) Processo ARSESP.ADM-0176-2015 - Em face dos fatos novos apresentados na 
manifestação de fls. 19/20 e dos documentos de 21/25 dos autos, a Diretoria da 
ARSESP deliberou por unanimidade dos presentes dispensar a servidora Regislany 
Maria Riberio do ressarcimento dos valores pagos pela ARSESP referente ao curso 
de pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, do PECE/USP. 

2. Aprovada e assinada a 412a Reunião de Diretoria. 

3. Revogação da Portaria CSPE 232, de 14 de abril de 2003 que dispõe 
sobre a aprovação do modelo do Contrato de Adesão para unidades 
usuárias dos Serviços de distribuição de gás canalizado, atendidas em 
volumes mensais inferiores a 50.000m 3 , tendo em vista a Deliberação 732 
de 06 de julho de 2017 que alterou as condições Gerais de Fornecimento 
de Gás Canalizado no Estado de São Paulo. 

Colocada a matéria em discussão e votação, a Diretoria da ARSESP, 
acompanhando o voto do Relator Marcos Peres Barros, revogou a Portaria CSPE 
232 de 14 de abril de 2003, que alterou as condições Gerais de Fornecimento de 
Gás Canalizado do Estado de São Paulo e aprovou por unanimidade dos presentes 
a Deliberação que dispõe sobre a aprovação do modelo do Contrato de Adesão 
para unidades usuárias dos serviços de distribuição de gás canalizado, atendidas 
em volumes mensais inferiores a 50.000m 3 • 

4. Processo ARSESP.ADM-0278-2015 - Autorização para execução do 
projeto estruturante de atendimento por rede local, suprida por gás 
natural comprimido (GNC), no município de Mococa, área de concessão da 
Comgás. Interessado: Companhia de Gás de São Paulo - Comgás e 
Usuários. 

Colocada a matéria em discussão e votação, a Diretoria da ARSESP, 
acompanhando o voto do Relator Marcos Peres Barros, aprovou por unanimidade 
dos presentes a Deliberação que dispõe sobre a autorização para prestação dos 
serviços de distribuição de gás natural canalizado por rede local no município de 
Mococa, área de concessão da Companhia de Gás de São Paulo - Comgás. 

Ao final, foi disponibilizada a palavra aos presentes. Não tendo havido 
qualquer manifestação, a reunião foi encerrada, informando-se que a 
próxima Reunião Ordinária de Diretoria ocorrerá no dia 30 de agost~ 
2017, às 9:30 horas, no mesmo local. Lavrada a ata, esta vai assinada I 
pelos presentes: ~. f @\ -' 
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Josét'éonifácio 1de Souza Amaral Filho 

Diretor de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados 
Respondendo como Diretor Presidente 

AL~ 
Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia 

Respondendo pela Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Gás 
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