
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA REGULADORA

INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS CE

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (2021), das 9h30 às 12h, foi

realizada ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA REGULADORA

INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO ARIS CE. O evento ocorreu por meio de

videoconferência no aplicativo Google Meet, visando manter as recomendações de

isolamento social para controle da pandemia de Covid-19. A Assembleia reuniu os seguintes

participantes: o Prefeito de Jaguaribe, Alexandre Diógenes, o Vice-Prefeito do Crato,

André Barreto Esmeraldo, o Vice-Prefeito de Quixelô, Wagner Vieira, Pablinio

Francesco Almeida Siqueira (ARIS CE - Secretário), Joselba Maria Alencar Diniz (Icó -

Procuração), Jose Marcelo da Silva (Icapuí - Procuração), Luiz Sérgio Girão de Lima

(Morada Nova - Procuração), Ronaldo Nunes (ARIS CE - ouvinte), Francisco Lopes

(ASSEMAE), José Yarley de Brito Gonçalves (SAAEC - ouvinte), Cristiano Cardoso

Gomes (SAAEC - ouvinte), Maria do Rosário Pinheiro (SAAEC - ouvinte) e Daniel

Maciel (SAAE Icó - ouvinte). Na ocasião, o Presidente da ARIS-CE e Ex-Prefeito de

Jaguaribe, Sr. José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, saudou a todos os presentes, deu

boas-vindas e apresentou a pauta do evento, conforme convocação enviada anteriormente para

os municípios integrantes do consórcio. Item 1 – Abertura: No início da Assembleia Geral,

os participantes se apresentaram informando o cargo e município ao qual estavam vinculados.

De início, o Secretário Executivo da Assemae, Sr. Francisco dos Santos Lopes, pediu a

palavra para explicar aos novos prefeitos as razões que motivaram a criação da agência

intermunicipal, cuja finalidade é a regulação e fiscalização dos serviços públicos de

saneamento básico no Ceará, por meio da gestão associada de municípios. A partir do apoio

técnico e jurídico da Assemae ao longo do processo, a agência iniciou suas atividades com a

adesão dos municípios de Jaguaribe, Icó, Crato, Morada Nova, Quixelô, Ipueiras e Icapuí,

mas a expectativa é alcançar todos os 34 (trinta e quatro) municípios cearenses com serviços

autônomos de saneamento. O órgão deverá ser responsável pela verificação sobre o

cumprimento das metas estabelecidas pelos planos municipais de saneamento, fixação e

reajuste das tarifas do setor, homologação dos contratos de prestação dos serviços de

saneamento, como também apoio técnico e administrativo aos municípios. As decisões sobre

a agência ocorrem de forma conjunta, com a participação dos municípios consorciados e sob a
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liderança da Presidência. Item 2 – Aprovação da ata da reunião anterior: Dando

continuidade à Assembleia Geral, o Sr. José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro pautou a

aprovação da ata da reunião anterior. Não tendo novas sugestões, a ata foi aprovada por

unanimidade. Item 3 – Prestação de contas do mandato: Neste tópico de pauta, o Sr.

Pablinio Siqueira relatou as ações conduzidas pela Diretoria Executiva após a Assembleia de

instalação do consórcio em junho de 2020, entre elas, a inscrição do CNPJ da agência,

abertura de conta bancária, montagem do escritório em Fortaleza, contato com a Procuradoria

de Justiça do Estado do Ceará, e suporte aos municípios regulados. O Diretor também

destacou o lançamento do site da agência, criação de logomarca e materiais gráficos

institucionais, além do trabalho de captação para a adesão de novos municípios consorciados.

Na sequência, o Sr. Pablinio Siqueira apresentou o panorama das receitas e despesas da

agência, considerando o período de dezembro de 2020 a março de 2021. Por fim, reforçou a

importância de manter a regularidade do repasse das contribuições associativas, visando

garantir o custeio de despesas fixas do consórcio, como o aluguel, condomínio, contabilidade

e folha de pagamento dos servidores. Desde a Assembleia de instalação, em junho do ano

passado, a agência vinha sendo conduzida pelo ex-prefeito de Jaguaribe, Sr. José Abner

Pinheiro, e pela ex-prefeita de Quixelô, Sra. Maria de Fátima de Araújo, na condição de

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Os dois agradeceram a parceria dos demais

consorciados e se colocaram à disposição para colaborar em ações futuras em favor do

saneamento básico. Como encaminhamento, ficou acordado que a Diretoria Executiva deverá

enviar aos consorciados relatório de gestão, com o detalhamento das ações realizadas nesse

primeiro mandato. Item 4 – Eleição e posse do Presidente e Vice da ARIS CE: Dando

continuidade à Assembleia, o Sr. Francisco Lopes explicou que o Estatuto da Agência

estabelece que a Presidência e Vice-Presidência devem ser exercidas apenas por Prefeito ou

Prefeita integrante do Consórcio, com a atribuição de coordenar a execução das atividades.

Em seguida, abriu-se a palavra para a manifestação do plenário, questionando se havia algum

Prefeito interessado em concorrer aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da ARIS CE.

Foi apresentada uma única proposta de chapa, composta pelo Prefeito de Quixelô, Sr. Adil

Junior, como Presidente, e pelo Prefeito do Crato, Sr. José Ailton Brasil, como

Vice-Presidente. A palavra continuou aberta e, não havendo mais manifestações, colocou-se

em votação nominal a proposta de chapa apresentada, a qual foi aprovada por unanimidade e

imediatamente empossada. Sendo assim, a ARIS CE passa a ter como Presidente o Sr. Adil

Junior (Prefeito de Quixelô) e como Vice-Presidente o Sr. José Ailton Brasil (Prefeito do
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Crato). Representando o novo Presidente Adil Júnior, o Vice-Prefeito de Quixelô, Sr.

Wagner Vieira, agradeceu a confiança dos demais municípios e reforçou o compromisso de

trabalhar pela ampliação da agência. Disse que acreditava no potencial de crescimento da

ARIS CE e que buscaria a adesão de novos municípios para sensibilizá-los sobre os

benefícios da regulação. Já o Vice-Prefeito do Crato, Sr. André Barreto, que representava o

Prefeito José Ailton Brasil, também se mostrou otimista para o novo ciclo do consórcio,

ressaltando que a experiência adquirida em anos de gestão pública deverá ajudar a fortalecer a

agência, tendo como objetivo final a melhoria do saneamento básico nos municípios da

região. Item 5 – Indicação e ratificação do diretor técnico da ARIS CE: Dando

prosseguimento à pauta, o Sr. Pablinio Siqueira fez a apresentação curricular do Sr.

Cristiano Cardoso Gomes como indicado para ocupar o cargo de Diretor Técnico da

Agência. O candidato possui Mestrado em Ciências Florestais, Graduação em Ciências

Agrícolas e em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (1999).

Já atuou como consultor de órgãos públicos e entidades não governamentais, com experiência

nas áreas de saneamento básico, sistemas agroflorestais, tecnologias sociais, eficiência

energética e produção mais limpa. Mais recentemente, participou da gestão da Sociedade

Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC). Após a leitura do currículo, colocou em

votação a indicação do Sr. Cristiano Cardoso Gomes como Diretor Técnico da ARIS CE.

Sem objeções, a candidatura foi aprovada por unanimidade, confirmando o Sr. Cristiano

Cardoso Gomes para a Diretoria Técnica da Agência até 30 de junho de 2022, sendo

imediatamente empossado. Item 6 – Outros assuntos: Como encaminhamentos adicionais da

Assembleia, o Sr. Francisco Lopes sugeriu a criação de grupo de WhatsApp com a

participação dos novos Prefeitos e Vice-Prefeitos dos municípios consorciados, visando a

agilidade das comunicações sobre a agência. Além disso, ressaltou que os novos gestores

devem conferir se a autarquia municipal de saneamento reservou dotação orçamentária para o

pagamento da ARIS CE neste ano. Por fim, ficou acordada a realização de nova reunião

virtual no dia 15 de abril de 2021, com o objetivo de discutir os valores de arrecadação,

prazos e pagamentos segundo a realidade de cada município consorciado. Item 7 –

Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi declarado encerramento da Assembleia Geral

Ordinária da ARIS CE e, eu, Pablinio Siqueira, redigi a presente ATA, a qual subscrevo-a.
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Wagner Vieira Pablinio Francesco Almeida Siqueira
Vice-Prefeito de Quixelô Diretor-Presidente da ARIS CE

Presidente da ARIS CE, em exercício
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