EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ARISB-MG Nº 06/2019
O Diretor-Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas
Gerais – ARISB-MG –, agência reguladora no modelo institucional de consórcio público
de direito público, CNPJ nº 20.928.303/0001-86, atendendo ao disposto na Resolução
de Fiscalização e Regulação CISAB-RC nº 55/2018, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a realização da Audiência Pública nº 06/2019, tendo como objeto a
apresentação da revisão das tarifas de água e esgoto do Município de Carmo da Mata.
1. Objetivos

A Audiência Pública tem por objetivo ouvir a opinião da sociedade e recolher dos
interessados as contribuições, opiniões e sugestões sobre a Minuta da Nota Técnica Nº
082/2019. Busca-se, na Audiência Pública, interagir com o titulare, o prestadore de
serviços e usuários, contribuindo para a melhor análise e discussão da matéria pela
ARISB-MG. A realização desta Audiência Pública coaduna com um dos princípios
fundamentais estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº
7.217/2010, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e os
mecanismos e os procedimentos de controle social do mesmo, baseada em sistemas de
informações e processos decisórios institucionalizados.
2. Início e encerramento da Audiência Pública
A reunião será realizada na sede do Rotary Club de Carmo da Mata, localizado na Rua
José de Matos, 279, Centro, Carmo da Mata, no dia 02 de maio de 2019, das 19h às 21h.
2.1. Roteiro
Item
1
2
3
4

Descrição
Abertura da Audiência Pública
Apresentação da proposta de revisão
Inscrições para manifestações
Apresentação das manifestações e discussão das mesmas
(continua...)
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(continuação)
5
6

Encaminhamentos
Encerramento

3. Forma de participação
Os interessados poderão consultar os conteúdos referentes à audiência no site da
ARISB-MG, www.arisb.com.br. Alternativamente, o referido arquivo poderá ser obtido
diretamente na sede da agência reguladora, localizada na cidade de Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, 600, 15º andar, sala 1501, Centro. O
mesmo estará disponível na sede do SAAE de Carmo da Mata, Rua Expedicionário José
da Cruz, 57, Centro. A entrada é franqueada e a participação de todos os interessados é
gratuita, e qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar e contribuir no processo
da Audiência Pública. Não será admitido o uso ou a utilização de palavras ou expressões
ofensivas ou injuriosas, sendo descartadas as que possuírem tal conteúdo, podendo ser
cassada a palavra de quem as proferir. Se casos como esse prejudicarem o andamento
dos trabalhos, os mesmos podem ser suspensos ou encerrados. Todas as sugestões e
contribuições devem ser identificadas com o nome completo, CPF, endereço e profissão
do interessado. Caso o interessado seja pessoa jurídica, deve ser fornecido o respectivo
CNPJ e o endereço da sua sede.
Ainda, toda sugestão ou contribuição deve se referir à Minuta da Nota Técnica. É
permitida a sugestão ou contribuição de qualquer trecho do objeto da Audiência
Pública. Não há limite de sugestões ou contribuições, não podendo, cada uma delas,
exceder 03 (três) minutos, considerando a possibilidade de réplicas e tréplicas.
3.1. MANIFESTAÇÃO PRESENCIAL
Dia: 02/05/19, quinta-feira, Horário: 19h às 21h, Local: sede do Rotary Club, Rua
José de Matos, 279, Centro.
4. RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AUDIÊNCIA
Ao final, as sugestões e contribuições serão publicadas no sítio eletrônico da ARISB-MG,
sendo devidamente identificadas. Além disso, as contribuições serão objeto de análise
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pela equipe técnica da Agência Reguladora, publicadas em relatório no prazo máximo
de 30 (trinta) dias após a realização da Audiência Pública.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
O Edital de Comunicação da Audiência Pública deverá ser publicado, preferencialmente,
no meio de comunicação/publicação oficial utilizado pelo município de Carmo da Mata
ou em jornal de circulação local, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. O
documento, na íntegra, estará disponível no sítio eletrônico da ARISB-MG,
www.arisb.com.br,

e

também

na

página

do

SAAE

na

internet,

www.saaecarmodamata.org.br.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2019

Ananias Ribeiro de Castro
Diretor Geral da ARISB-MG
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