COLEGIADO DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO
CENTRO-NORTE – MRAE-2
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2021

Décimo sétimo dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 16h,
sob a presidência do Governador do Estado, Sr. Camilo Sobreira Santana, com a
presença do Secretário-Geral das Microrregiões Oeste, Centro-Norte e Centro-Sul,
o Secretário-Executivo da Secretaria das Cidades, Sr. Paulo Henrique Lustosa, os
convidados Neurisângelo Freitas, Presidente da Companhia de Água e Esgoto do
Ceará, e Matheus Teodoro Ramsey Santos, Presidente da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados, e os demais representantes do Estado e dos
municípios integrantes das Microrregiões indicados em anexo, em Ambiente Virtual,
na plataforma Webex; O Governador Camilo Santana, presidente das Microrregiões
de Água e Esgoto, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e esclareceu
acerca dos pontos de pauta e a importância da atuação da Microrregião para a
universalização do setor de saneamento. Então, passou a palavra para o
Secretário-Geral Paulo Henrique Lustosa que contextualizou a pauta de aditamento
dos contratos de concessão da Cagece uniformizando-os em uma única data de
vencimento, 6 de outubro de 2055, a fim de garantir a modicidade tarifária, segundo
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira das Microrregiões do Estado do Ceará.
O presidente das Microrregiões abriu a fala para os representantes dos municípios,
destacando os questionamentos feitos por alguns prefeitos acerca da autonomia e
titularidade dos municípios com a unificação dos contratos de concessão através do
Termo de Atualização em votação. O Secretário-Geral esclareceu as vantagens da
nova estrutura de Governança, considerando o fortalecimento dos municípios
através da regionalização e o maior poder de cobrança com o estabelecimento das
metas em contrato, conforme previsto pela Lei n. 14.026/2020. Após alguns
informes por parte de representantes dos municípios, com autorizacao do
presidente e anuência dos presentes o Secretário geral leu as conclusões do
relatório aprovado pelo Comitê Técnico com parecer favorável aos ajustes
comtratuais propostos, que havia sido distribuido entre os participantes
antecipadamente, e abriu para votação, tendo sido aprovado o aditamento. Deu-se
então as falas de encerramento e encerrou-se a reunião às 16h57.

