EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.-SANESUL

CONSELHO FISCAL

EMPRES A DE S ANEAM ENTO DE M ATO GROSSO DO SUL S. A. S ANESUL
NIRE: 54.3.0000.329-8
CNPJ: 03.982.931/0001-20
AT A DE REUNI ÃO DO CONSELHO FISCAL
RE ALIZ AD A EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021
LOC AL E HOR A: Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421,
Chácara Cachoeir a, nesta Capital, às 14: 00 horas.
PRESENÇ A: Membr os do Conselho Fiscal: Sr. Leonardo Dias Marcello, Sr.
André Simões e Sr. Matheus Segalla Menegaz.

I.
II.
III.
IV.
V.

Tomar conhecimento sobre o Decreto Federal nº 10.710/2021;
Tomar conhecimento a respeito dos Juros sobre Capital Próprio - JCP;
Tomar conheciment o da Análise e Avaliação do Plano de Negócios e
Estratégia de Longo Prazo 2022-2026;
Tomar conhecimento a respeito da revisão tarif ária;
Tomar conheciment o das respostas às recomendações r elat ivas às
cláusulas objeto do contrato adm inistrativo nº 418/2020.

DELI BER AÇÕ ES TO M AD AS:
I.
Foi apresentada, pelo Diretor de Administração e Finanças, André Luis
Soukef Oliveira, a metodologia e os avanços das ações desenvolvidas
pela Companhia par a comprovar a capacidade econômico-f inanceira no
que determina o Decreto Feder al nº 10.710/ 2021. Os Conselheiros
solicitaram que os mantivessem inf ormados dos andamentos dos
ser viços par a o atendimento do Decreto.
II.
O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto, manteve o it em em
pauta e agendou nova reunião extr aordinária par a o dia 16/ 12/2021, às
8hs para deliberação.
III
O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Plano de Negócios e
Estratégia de Longo Prazo 2022-2026.
IV
O Conselho Fiscal t omou conheciment o da revisão tarif ária dos ser viços
de abastecimento de água e esgotamento sanitár io, sua estrutura,
def inição das áreas tarif árias, categorias, f aixas de consum o, níveis e
tarif as, dando-se por satisf eito diante das inf ormações prestadas,
V
O Conselho Fiscal recebeu o relatório circunstanciado dos setores
competentes
da
Empresa,
conforme
documentação
anexa,
recomendando que seja incluída a obr igação de ser r evelada a banca
responsável logo após a prova, par a que seja f eita analise de
parentesco ou af inidade junto aos aprovados do concurso. Os
Conselheiros consideraram satisf atórias as inf ormações apresentadas.
VI
Extrapauta, o Conselho Fiscal tomou conhecimento do cronograma das
Reuniões dos Órgãos de Governança da Companhia, Conselho de
Administração( CA), Conselho Fiscal (CF) e Comitê de Auditor ia
Estatutár io(CAE) para o ano de 2022, f azendo as alter ações que
entenderam pertinentes com relação as datas das Reuniões do CF,
aprovando-a, ao f inal.
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VII Extrapauta, por int ermédio da Gerente de Contabilidade e Custos
Rosimeir e Paulon, o Conselho Fiscal tomou conheciment o quanto à
ressalva existente nas demonstrações contábeis ref erent e à conta
f ornecedores explicitando que est ão sendo t omadas as pr ovidências
para resolver a questão, para que seja retirada a ressalva. Ref erido
assunto ainda será objeto de análise na próxima reunião do CF, que
acompanhará o caso
.ENCERRAM ENTO: Nada mais havendo a tratar, f oram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessár io à lavr atura da presente ata, a qual, tendo
sido lida e aprovada, vai por todos os pr esentes assinada.

Leonardo Dias Marcello
President e do Conselho

Matheus Segalla Menegaz
Conselheiro

André Simões
Conselheiro
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Campo Grande, 14 de dezembro de 2021.
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