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AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
O Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG, no uso de suas atribuições 

legais previstas na Lei Estadual nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, alterada pela Lei Estadual 

20.822 de 30 de julho de 2013, e no Decreto nº 45.871, de 30 de dezembro de 2011, comunica 

que realizará a Audiência Pública nº. 12/2016, que tem a finalidade de apresentar a pauta e 

aspectos gerais e recolher contribuições sobre temas inerentes à realização da 2ª etapa da 

primeira Revisão Tarifária Periódica da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa 

MG pela ARSAE-MG, concedendo oportunidade aos interessados de encaminharem seus 

comentários e sugestões no período de 09 de setembro a 14 de outubro de 2016 por meio do 

endereço eletrônico: audienciapublica12@arsae.mg.gov.br. 

 

As Notas Técnicas que apresentam os temas a serem discutidos estarão disponíveis no sítio 

da Arsae-MG (www.arsae.mg.gov.br), no caminho: “Consultas e Audiências” > “Audiências 

Públicas” > “Audiência Pública 12/2016 - “2ª etapa da Revisão Tarifária Periódica da Copasa 

(Primeira Fase)”, a partir do dia 05 de setembro de 2016. 

 

Haverá ainda uma fase presencial, que contará com sessões realizadas em Belo Horizonte e 

em cidades do interior, segundo as regras estabelecidas em regulamento específico. O aviso 

das sessões presenciais, contendo as datas e locais de realização, será divulgado com pelo 

menos 10 dias de antecedência na Imprensa Oficial de Minas Gerais e no sítio da Arsae-MG 

(www.arsae.mg.gov.br), na seção “Consultas e Audiências”. 

 

 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2016. 

 

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso  

Diretor-Geral 
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