
 
 

AVISO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSP Nº 002/2021 
 

A Diretora Presidente em exercício da Agência de Regulação de Serviços Públicos – 
ARSP, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o estabelecido no § 3º, 
do artigo 18, da Lei Complementar nº 827/2016,  
 
COMUNICA que será realizada, em ambiente virtual, a Audiência Pública nº 002/2021, 
visando assegurar a transparência e a participação da sociedade no processo 
regulatório e dar aos usuários dos serviços públicos prestados pela CESAN, agentes 
econômicos e demais interessados no setor de saneamento a oportunidade de 
manifestarem sua opinião, assim como proporcionar maior grau de confiabilidade, 
clareza e segurança ao processo de tomada de decisão da Agência. 
 
OBJETO: Resultados da 1ª Revisão Tarifária Ordinária dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento prestados pela CESAN e alterações na Estrutura 
Tarifária 
 
DATA: 14/06/2021 (segunda-feira) 
 
HORÁRIO: das 13h30 às 17h 
 
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES: o regulamento que dispõe os 
procedimentos para participação, formulário de inscrição, Nota Técnica e minuta de 
Resolução estarão à disposição dos interessados no seguinte endereço eletrônico 
www.arsp.es.gov.br, guia "Consultas e Audiências Públicas", item "Audiências 
Públicas”.  
 
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: a Audiência Pública é aberta à participação de pessoas 
físicas ou jurídicas interessadas no assunto, sendo a inscrição prévia requerida a todos 
os participantes (expositores e ouvintes). No regulamento os interessados encontrarão 
os endereços eletrônicos (links) para os formulários de inscrição para a exposição oral 
ou para a participação como ouvinte, assim como as instruções para participação em 
ambiente virtual.  
 
As manifestações recebidas serão registradas e consolidadas em relatório 
circunstanciado, que será disponibilizado na página da ARSP na internet.  
 
MODALIDADE/PLATAFORMA: A Audiência Pública será realizada na modalidade 
virtual, através da plataforma digital Zoom. O endereço eletrônico (link) para ingresso 
ao ambiente virtual será fornecido aos inscritos por meio do e-mail informado no 
formulário de inscrição.  
 
Vitória, 01 de junho de 2021. 
 
 

JOANA MORAES RESENDE MAGELLA 
Diretora Presidente - Em exercício 

 

http://www.arsp.es.gov.br/

