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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

 

CONSULTA PÚBLICA 

 

REGULAMENTO  

 
A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA torna público que realizará consulta 
pública, do Processo Regulatório Específico nº e-12/003/100139/2018. O objetivo é selecionar 
ações para análise da viabilidade técnica/financeira e estudo em conjunto com a CEDAE da 
possibilidade de inclusão no orçamento de investimentos da CEDAE em esgotamento 
sanitário na Bacia de Jacarepaguá, a partir de 2018, tendo em vista a audiência pública 
realizada pelo ministério público do estado do Rio de Janeiro - 4ª Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, em 
20/09/2018, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. 
 
Os usuários, associações de classe e demais interessados estão convidados a encaminhar 
contribuições, sobre projeto em esgotamento sanitário na Bacia de Jacarepaguá a partir de 
2018. 
 
As sugestões serão avaliadas por comissão técnica que será formada por membros da 
AGENERSA, associações de classe, representantes do poder concedente e da sociedade civil. 
 
O regulamento, documentação e demais dados específicos sobre a matéria, estão à disposição 

dos interessados, à avenida treze de maio, nº 23, 26º andar - sala 2602 - Edifício Darke, centro, 

rio de janeiro e no endereço eletrônico www.agenersa.rj.gov.br, no link regulação/consultas 

públicas no período de 30 (trinta) dias, a contar de 10/10/2018. 

 

 

 

 

 

 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA 

Avenida Treze de Maio, 23 – 23º andar – Centro – Rio de Janeiro / RJ – CEP: 20031-902 
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1 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

A documentação e demais dados específicos sobre a matéria estarão disponíveis, na íntegra, 

durante o período de consulta no endereço eletrônico www.agenersa.rj.gov.br, nos links 

Regulação/Consultas Públicas. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO 

 

A participação é aberta a todos os interessados nos termos deste regulamento e das 

disposições legais. 

 

Os interessados podem enviar contribuições das seguintes formas: 

 

 Correspondência enviada à AGENERSA, para o endereço: Av. Treze de Maio, Nº 23 / 23° 

andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.031-902. As contribuições que forem entregues 

diretamente no Protocolo da AGENERSA, devem respeitar o horário de funcionamento do 

setor: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h30. 

 

 INTERNET - Através de correio eletrônico: consultapublica@agenersa.rj.gov.br; 

 

As contribuições enviadas devem estar devidamente identificadas com o nome do autor, 

endereço completo, forma de contato (telefone, fax, endereço eletrônico), nome da empresa 

ou instituição que representa (quando for o caso). 

 

Adicionalmente, nas referidas contribuições deverá ser feita referência ao Processo E-

12/003/1000139/2018. 

 

As contribuições encaminhadas serão disponibilizadas, na página eletrônica da AGENERSA. 

 


