
 

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 

A Diretoria da ARSESP, em cumprimento ao disposto artigo 5º da Lei Complementar nº 1.025, 
de 07 de dezembro de 2007, visando assegurar a transparência e a participação da sociedade no 
processo regulatório e dar aos usuários dos serviços públicos regulados, agentes econômicos e 
demais interessados no setor de saneamento básico a oportunidade de manifestarem sua opinião, 
assim como promover debates e colher subsídios que proporcionem maior grau de confiabilidade, 
clareza e segurança ao processo de tomada de decisão da Agência, 

COMUNICA a realização da Audiência Pública nº 01/2018, com base no processo nº 
0099/2016, conforme decisão proferida na Reunião de Diretoria nº 431, de 12/01/2018. 

OBJETO: metodologia de cálculo a ser adotada na etapa final da 2ª Revisão Tarifária Ordinária 
da Sabesp. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES: os documentos referentes a esta Audiência Pública, 
incluindo o regulamento com os procedimentos para participação, o formulário de inscrição para 
exposição oral e a Nota Técnica NT.F-0001-2018, estão à disposição dos interessados nos seguintes 
endereços: 

Internet: http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/audiencias-publicas.aspx  

Sede da ARSESP: Avenida Paulista, 2313, 4º andar, CEP 01311-300 - São Paulo-SP 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: a Audiência Pública é aberta à participação de pessoas físicas 
ou jurídicas interessadas no assunto, sendo a inscrição prévia requerida apenas para os participantes 
que desejam fazer exposição oral, na forma estabelecida no Regulamento da Audiência Pública. 

A Audiência Pública nº 01/2018 será realizada na data, horário e local a seguir indicados: 

DATA: 29/01/2018 

HORÁRIO: das 14h às 17h 

LOCAL: Auditório Espaço da Cidadania “André Franco Montoro”, situado no Pátio do Colégio, 
184 – Centro - São Paulo - SP – Térreo (sede da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania) 

São Paulo, 18 de janeiro de 2018. 

Diretoria Colegiada da ARSESP 

http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/audiencias-publicas.aspx

