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E MPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. S ANESUL 

NIRE:  54.3 .0000.329-8 

CN PJ:  03. 982.931/0001-20        

AT A DE REUNIÃO DO CONSE LHO DE ADMINISTRAÇÃO  

RE ALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020 

LOCAL E HORA:  Reunião rea l izada às 14:00 horas,  por m eio de v ideoco nf erênc ia(Zoom) . 

 

PRESENÇA:  Mem bros do Conse lho de Adm in is t ração:  Sr .  Á lvaro S cr ip tore Fi lho,  Sr .  Thaner  
Castro Nogueira,  Sr.  Paulo Rober to Augusto Nepom uceno,  Sr .  Roberto  Lorenzo ni Neto,  Sra. 
B ernadete Mar t ins  Gaspar  R angel e Sr .  P aulo  J osé Die t r ich.  Fo i rea lizada reunião v ir t ua l d o 
Conse lho de Adminis t ração da Sanesul.  Membros da Dire tor ia:  W alter  B.  Carne iro  Jr. ,  André 
Luis  Souk ef ,  He lia ne y Pa ulo da S ilva  e  Onof re  Ass is  de Souza.  P resentes a inda Cr is t iano 
S ousa Carne iro,  gerente j ur ídico,  e  Danie la  J im enez Cance,  assessor ia de Go verna nça,  
Gest ão de Risco e  Com plia nce.  

 

Ausente o  Conselhe iro S r . Lu iz Fe lipe d ’Ornellas  Marques por  m ot ivos de doe nça 

 

COMPOSIÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA (Zoom):   

P res idente:  Á lvaro Scr iptore F ilho;  

V ice-Preside nte :  Thaner  C ast ro N ogue ira.  

 

P AUTA D A REUNIÃO:   

I .  Ava liação do processo para co ncessão da pror rogação de pagamentos das tar ifas  de 
água e  esgoto das famí l ias  de ba ixa  renda  cadast radas com o Tarifa Soc ia l  em  função 
da pandem ia pe la COVID-19; 

I I.  Ava liação do processo para suspensão tem porár ia de cor t e por  inad im plênc ia de 
pagam entos das faturas em  função da pandem ia pe la COV ID-19;   

I I I .  Ava liação do Acordo da Dív ida com o m unic íp io de N ova A lvorada do Sul;  

IV . Ava liação das medidas tom adas pe la  C om panhia  para enf rentam ento da crise  (COVID-
19)  e  ref lexos nas proj eções e  cenár ios econôm ico e  f inance iro ;  

V . Informar  ao C onse lho de Adm in is t ração sobre o andament o da Ação Civ i l  Púb lica  
núm ero: 0949046-22.2020.8.12.0001 ,  re ferente  à Tar ifa I nvest im ento;   

V I. Dar  conhec im ento ao  C onse lho  de Adm in is t ração sobre o a ndam ento do P rocedim ento 
Preparatór io  Nº 000067.2020. 24.000/5 ,  que tem como obj eto  a obr igator iedade de 
real ização de Concurso Público  para a  subst it uição dos em pregados cont ratados 
a t ravés de P rocesso Sele t ivo S im plif icado;  

V II.  Dar  conhec im ento ao Conse lho de Administ ração sobre o  andam ento do Inquér it o C iv i l  
Nº 000548.2019.24.000/8 ,  que tem como obj eto a necess idade de Proj e to de Le i para 
regu lament ar  a  es trutura  de cargos com issionados da SAN ESUL; 

V III.  Out ros  assuntos de interesse do Conselho de Ad m inist ração ou Com panhia.  

 

DE LIBE RAÇÕES TOMADAS: 

I .  Cons iderando as medidas t om adas pelo  Governo  do Estado de Mato Grosso do Sul para 
contenção da cr ise  e  auxi l io  a pop ulação atend ida pe la S anes ul,  e tam bém  nas 
or ie ntações co nt idas na  a ta de reunião da D iret or ia  E xecut iva  com  os acion is tas  de 
núm ero 003/2020 dat ada de 23/03/2020,  que aut or izou a  suspe nsão tem porár ia da 
cobrança de tar ifas  para as famí l ias cadast radas com o Tar ifa Socia l,  o u sej a,  aquelas  
caracter izadas com o fam í l ias  care ntes e em  caráter  de vulnerab i l idade.  Os conse lhe iros  
por  una nimidade  e em  função do  momento de cr ise  da  Pandem ia da COVID-19 
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ente nderam  que essa a t it ude é e xt rem am ente so lidar ia e  va lidaram  as m edidas 
tom adas.  

I I .  Tam bém  como base nas m edidas tom adas pe lo  Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul para aux il io  a  população  e em  caráter  excepc iona l,  va lida a dec isão tomada de 
suspensão temporár ia  de cor te por  inad im plênc i a no pagam ento das fat uras de água e 
esgot os por  90 d ias  conform e consta na at a de  reunião núm ero 003/ 2020 da Diretor ia  
Execut iva com os ac io nistas rea lizada em 23/03/2020. Os e feitos  da cr ise serão 
inte nsos para população e essas m edidas também  seguem exper iê nc ias tom adas em 
out ros  estados da federação pelas  Com panhias Est adua is  de Saneam ento.  

I I I .  Fo i apresentada pe lo  D ire tor -Pres ide nt e da Empresa a proposta de acordo com o 
Munic íp io de Nova Alvorada do S ul referente à com pensação de d ívidas,  dação em 
pagam ento,  abat im ento de j uros e  co ncessão de  desconto,  nos t erm os apresentados no 
Processo Administ ra t ivo n.219/2020.  O C onse lho  autor iza  a  Empresa a  ass inar  o t erm o 
de com prom isso de conf issão de d í vida e  aj ust e de contas com  o m unic íp io de Nova 
A lvorada do Sul nos moldes apresentados;  

I V.  Fo i apresentado pe la D ire tor ia de Adm inis t ração e Fina nças os det alhes de t odas as 
medidas tom adas pe la  Com panhia  desde o in ic io  da cr ise  ocas io nada pe la  Pandem ia da 
COV ID-19.  Tam bém foram exp loradas as proj eções do F luxo de Ca ixa e  os  respect ivos 
impactos no p la ne j amento econôm ico e  f inance iro  da Com panhia.  Foram t ratadas 
tam bém as alt ernat ivas para supor tar  esse per íodo m ais agudo da cr ise ,  com o 
suspensão de pagam entos de fornecedores inc lus ive de e nerg ia  e lét r ica ,  suspensão de 
pagam entos de im post os e recolh im entos obr igatór ios  desde que condic ionados a  
medidas provisór ias e por tar ias da União.  Os efe itos  nas f inanças da Com panhia são 
reais e j á ele varam a inad im plê nc ia  para 20% em abr i l.  A com panhia pro j et a um a 
e levação grad ua l e com viés de cresc im ento a t ing indo o p ico em j ulho de 2020.  Vár ias  
s it uações foram  apresentadas aos conse lhe iros  bem  como as projeções de resu ltados 
no p ior  cenár io  possí ve l para a Companhia pa ra esse per íodo.  A d iretor ia  e xecut iva  
informou e so l ic ito u autor ização para e laborar  es tudos para redução dos gastos com 
pessoal,  com o por  exem plo,  redução da carga horár ia com  redução salar ia l e estudos 
de im pacto para redução temporár ia  da grat if icação de com iss ionados em  25%, para 
que se necessár ias  forem medidas de redução sej am  implementadas na rubr ica de  
pessoal,  j á  que o equ ilíb r io  do f luxo de ca ixa é pr ior idade para com panhia .  Os 
conse lhe i ros  cons ideraram  sat is fat ór ias as informações,  autor izaram a elaboração dos 
est udos e so l ic itaram  que inform at ivos ad ic io na is  per iód icos sej am  encam inhados 
sem pre que necessár ios para conhec im ento e acom panhament o do Conselho nos 
inter va los e nt re  as reun iões ord inár ias.   

V .  Os Conselhe iros  tom aram  conhec iment o da propos it ura da ação pe lo  Ministér io  Púb lic o  
em  conj unto  com  a D efensor ia Pública  de Mat o Grosso do S ul de Ação Civi l  Púb lica  
(n.0949046-22.2020. 8.12.0001)  em que se quest iona a tar ifa  invest iment o.  Por  se t ra tar  
de ação de grande vu lto  e  r isco a lto  para a  Empresa suger iu-se a  Diretor ia ,  caso 
j ulg uem  necessár io,  a  cont ratação de per íc ia  contáb il e /ou parecer  j ur íd ico para auxí l io  
na def esa;  

V I .  Os Conselhe iros foram inform ados que o  procedim ento preparatór io  nº  
000067.2020.24. 000/5,  em que se quest io na  a  obr igator iedade de real ização de 
conc urso púb lico para a s ubst it uição dos em pregados cont ra tados at ravés de processo 
selet ivo  s implif icado,  tem  uma nova aud iênc ia agendada para o  dia  04/05 onde o MP T 
proporá a ass inatura do Term o de Aj ustament o de Co nd uta com  o cronogram a 
determ inado por  aq ue le órgão.  Cons iderando a im previs ib i l idade da s it uação 
acas ionada pe la  Pandem ia da COVID-19,  sem prev isão de retorno a  norm alidade,  o  
Conselho de libero u pe la  não ass inat ura do TAC,  seguindo integra lm ente o  cronogram a 
def inido em reun ião anter ior ;  

V I I .  Quanto ao Inquér ito C ivi l  n.000548.2019. 24.000/8 ,  que tem  como obj eto a  necessidade 
de P roje to de Le i para regu lam entar  a  es trutura  de cargos comiss io nados da SANES UL,  
os Conselhe iros  foram inf orm ados que o  P rojeto  de Lei j á  f oi encam inhado para a  
Assem ble ia  Leg is lat iva  e es tá  aguardando votação.  Por  consequê nc ia ,  o  proced im ento 
est á suspenso no aguardo da Le i.  

V I I I .  Fo i so lic it ado pe los  co nse lhe ir os  inform es sobre o andam ento das a t iv idade s 
e xec utadas para cum pr im ento de todos os requ isitos  para a te nd im ento da Le i 13. 303 e  
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determ inado que a Com panhia  t raga para paut a  na pró xim a reunião ord inár ia essas 
informações e deta lhes sobre o t em a;  

ENCERRAMENTO:  Nada mais ha vendo a t ra tar ,  foram suspensos os t raba lhos pe lo tempo 
necessár io à lavratura da presente a ta,  a  qua l,  tendo s ido l ida e  aprovada,  va i por  todos os 
presentes ass inada d ig ita lm ente.      

                                       

   Campo Grande,  29 de abr i l de 2020.      

 

 

Álvaro Scriptore Filho  

Presidente  

 

 

Thaner Castro Nogueira  

Vice-Presidente  

 

 

Paulo Roberto Augusto Nepomuceno  

Conselheiro 

 

 

Roberto Lorenzoni Neto  

Conselheiro           

 

 

Bernadete Martins Gaspar Rangel 

Conselheira                                     

 

 

 

 

 

Paulo José Dietrich  

Conselheiro 
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