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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 de acordo com a Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, alterada pela Lei 20.822 de 30 

de julho de 2013, e com o Decreto nº 45.871, de 30 de dezembro de 2011, comunica que 

realizará a Audiência Pública nº 30/2020, destinada a recolher contribuições e informações 

que subsidiarão a Deliberação da Diretoria Colegiada da ARSAE-MG sobre a Minuta de 

Resolução que estabelece os resultados do cálculo da Segunda Revisão Tarifária Periódica 

da Companhia de Saneamento Municipal – Cesama de Juiz de Fora pela ARSAE-MG, 

concedendo oportunidade aos interessados de encaminharem seus comentários e sugestões 

de 08 a 31 de janeiro de 2020 por meio do endereço eletrônico: 

audienciapublica30@arsae.mg.gov.br. 

 

A Audiência Pública contará, ainda, com uma fase presencial, que está prevista para ocorrer 

no dia 28 de janeiro de 2020. A confirmação da data, local e horário da sessão serão 

divulgados 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”.  

 

A Minuta da Resolução, as Notas Técnicas que detalham os cálculos, bem como o Aviso e o 

Regulamento estarão disponíveis no sítio da ARSAE-MG na internet (www.arsae.mg.gov.br), 

na seção “Audiência Pública”, no link “Audiência Pública 30/2020 – Revisão Tarifária 

Periódica da Cesama” a partir do dia 08 de janeiro de 2020. 

 

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2020. 

 

Antônio Claret de Oliveira Júnior  

Diretor-Geral 


