
 

 

 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP 

NOVO REGULAMENTO DO WORKSHOP Nº 01/2022 

 

I. Workshop Virtual 
 

 
Considerando que a Arsesp reagendou o início do Workshop Selo Verde e incentivo ao Biometano, 
em função do interesse demonstrado por diversos setores da sociedade e para garantir ampla 
participação; 
 
Considerando as limitações impostas aos encontros presenciais e a necessidade de reduzir o 
número de deslocamentos, como forma de preservar o meio ambiente; 

Considerando a disponibilidade de meios digitais que possibilitam a reunião de pessoas em 
ambientes virtuais; 

Considerando a manifestação favorável das partes interessadas (stakeholders); e 

Considerando o Princípio da Continuidade do Serviço Público e a atenção devida e satisfatória 
dos Princípios da Publicidade e da Participação: 

 
 

A Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Gás Canalizado da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – Arsesp convida para o: 

 
WORKSHOP ONLINE SOBRE 

SELO VERDE E INCENTIVOS AO BIOMETANO 

a realizar-se de 25 de abril a 9 de maio de 
2022  pela plataforma Zoom 

 

O evento será composto por duas ações: 
 

i. Apresentações Livres sobre o potencial e as barreiras ao desenvolvimento do biometano, 
que se realizarão em 3 de maio de 2022, das 14h30 às 18h, conforme instruído neste 
Regulamento; e 

 
ii. Disponibilização de questionário sobre a Análise de Impacto Regulatório (AIR), no site 

da Arsesp, durante o período de 25 de abril a 9 de maio de 2022. 
 
 
 

NOVAS DATAS 



 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
 

i. As Apresentações Livres sobre o potencial e as barreiras ao desenvolvimento do 
biometano têm por objetivo recolher as impressões dos stakeholders sobre quais seriam 
os principais desafios regulatórios e quais as soluções mais adequadas para efetivar a 
distribuição do biometano no estado de São Paulo; e 

 

ii. O Questionário, disponibilizado juntamente com a Análise de Impacto Regulatório (AIR), 
objetiva divulgar esse documento para que seja analisado, comentado, criticado ou 
elogiado. 

 

 
III. DATA e HORÁRIO: 

 
 

Apresentações Livres: 

DATA: 3 de maio de 2022 

HORÁRIO: 14h30 às 18h 

 
Formulário: 

DATA: de 25 de abril a 9 de maio de 2022 
HORÁRIO: das 9h de 25 de abril às 18h de 9 de maio de 2022 

 
 

IV. LOCAL (PLATAFORMA) 
 

i. As Apresentações Livres serão realizadas na plataforma digital Zoom; e 
 

ii. O questionário e AIR serão disponibilizados no site da Arsesp. 
 
 

V. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Apresentações Livres 

i. As Apresentações Livres serão abertas à participação de pessoas físicas ou 
jurídicas interessadas no assunto, devidamente inscritas; 

 

ii. As inscrições e a submissão de material de apresentação devem ser feitas até 28 
de abril de 2022; 

 
 



 

 
iii. A participação dos interessados poderá se dar de duas formas: 

 

Tipo de participação Ambiente virtual Inscrição obrigatória 

Expositor* Plataforma Zoom Sim 

Ouvinte** Plataforma Zoom Sim 

* Expositor: participante inscrito para expor o tema previamente submetido e manifestar-se oralmente. 
** Ouvinte: participante inscrito para acompanhar o evento e, se o desejar, manifestar-se oralmente. 

 
 

Questionário 

 
O questionário e a Análise de Impacto Regulatório serão disponibilizados durante o período de 
25 de abril a 9 de maio de 2022 no site da Arsesp. 

 
 

VI. INSCRIÇÃO 

i. As inscrições para participar do evento, na ação de Apresentações Livres, serão 
encerradas às 18h de 28 de abril de 2022; e 

 

Tipo de 
participação 

Ambiente virtual Inscrição 

 
Expositor 

 
Plataforma 

Zoom 

Preencher formulário 
https://bit.ly/WorkshopSeloVerdeArsesp

 
Ouvinte Plataforma 

Zoom 

Preencher formulário 
https://bit.ly/WorkshopSeloVerdeArsesp

ii. Será aceita apenas uma inscrição por pessoa; na hipótese de o Expositor ser 
representante de pessoa jurídica, será aceita apenas uma inscrição por 
empresa, órgão, entidade ou instituição. 

 
 

iii. Para responder o questionário não é necessário fazer inscrição. Basta acessar o 
site da Arsesp, clicar em Workshop Selo Verde, identificar-se e preencher o 
formulário. 

 

VII. INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAR DO AMBIENTE VIRTUAL 
 

i. O link para ingressar no ambiente virtual será enviado aos inscritos – nas 
modalidades expositor ou ouvinte – pelos e-mails informados no formulário de 
inscrição; 

 
ii. No dia das Apresentações, todos os participantes inscritos e que tiverem 

efetivamente acessado o ambiente virtual terão sua presença registrada; 



 

 

iii. A exposição dos temas submetidos à Apresentação Livre só poderá ser feita por 
pessoa inscrita (Expositor), conforme dados constantes no Formulário de Inscrição ; 
e 

 

iv. O evento será gravado, podendo o vídeo ser amplamente utilizado pela Arsesp. 
 
 
 

VIII. PROCEDIMENTOS 

 
i. PRESIDÊNCIA 

a) As Apresentações Livres serão presididas pela Diretora de Regulação 
Técnica e Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado da 
Arsesp ou por representante por ele for designado. 

 
ii. ROTEIRO: ABERTURA, EXPOSIÇÕES E ENCERRAMENTO 

 

As Apresentações Livres se darão da seguinte forma: 

a) Abertura da Arsesp: até 5 minutos; 

b) Exposições orais: até 10 minutos para cada Expositor; 

c) Perguntas sobre as exposições: 5 minutos, logo após cada apresentação; 

d) Encerramento das Apresentações, pela Arsesp: até 5 minutos; 

e) O encerramento das Apresentações estará a cargo do Presidente da 
Sessão, que poderá, a seu critério, antecipar ou prorrogar a sessão; 

f) O monitoramento do tempo das apresentações será feito por moderador 
designado pelo Presidente. 

 
 

iii. EXPOSIÇÕES 

a) As Exposições dar-se-ão por ordem de inscrição. 

b) O tempo estipulado para as exposições poderá ser redimensionado pelo 
Presidente da Sessão, em razão do número de inscritos ou para assegurar 
melhor entendimento das questões apresentadas pelo expositor. 

c) O expositor será alertado pelo moderador quando faltarem 2 minutos para o 
término do tempo estipulado para a apresentação, devendo concluí-la no 
tempo determinado. 

d) Os expositores poderão compartilhar, de seus computadores, documentos 
e apresentações para ilustrar suas participações. Nessa hipótese, cópia do 
arquivo deverá ser enviada até as 18h do dia 28 de abril de2022 para o e- 
mail: comunicacao.arsesp@sp.gov.br 

e) Se os arquivos com as apresentações mencionadas no item anterior (VIII.iii.d) 
não forem enviadas até as 18h do dia 28 de abril de 2022 o expositor não 
poderá realizar a sua apresentação. 

 



 

 

f) As apresentações tratadas no item (VIII.iii.d) deverão ser enviadasà Arsesp 
para disponibilização no site. 

 

g) Todas as exposições e manifestações serão registradas por meio eletrônico 
(gravação em áudio e vídeo), a fim de preservar a integridade dos conteúdos 
e obter o máximo aproveitamento deste material como subsídio ao 
aprimoramento a que se destinam as Apresentações Livres. 

 
iv. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

a) Ao fazer a inscrição e participar das Apresentações, os Expositores e demais 
participantes autorizam a utilização e a divulgação pela Arsesp das gravações 
referidas no item anterior, bem como dos demais materiais apresentados 
nesse evento. 


