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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

 
Publicado no D.O. de 25/03/2019 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 
 
Publicado no Jornal O Globo de 25/03/2019 
 

AVISO 
 
A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de 
suas atribuições e no que consta no processo nº E-22/007/145/2019 
 
COMUNICA que realizará Consulta Pública, iniciada a partir da publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 
encerrará no dia 11 de abril de 2019. 
 
OBJETIVO: Obter subsídios e informações adicionais sobre Investimentos da CEDAE em Esgotamento Sanitário Visando a 
Despoluição do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. 
 
Os documentos relacionados, assim como os procedimentos com vistas à coleta de contribuições e sugestões do público em geral  no 
período de consulta, estarão disponíveis na íntegra, no sítio www.agenersa.rj.gov.br, no link Consultas Públicas. 

 
DA CONSULTA PÚBLICA 

 
A participação é aberta a todos os interessados nos termos deste regulamento e das disposições legais. 
 
Os interessados podem enviar contribuições à consulta pública, no período citado, no momento de acesso aos documentos 
disponibilizados pela AGENERSA, das seguintes formas:  
 
a) 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 e;  

b) 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), bem como, referência ao PROCESSO E-
22/007/145/2019 - GAEMA MPRJ - RECOMENDAÇÃO CONCESSÃO ESGOTAMENTO. 
 
As contribuições encaminhadas serão disponibilizadas, na página eletrônica da AGENERSA. 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda 
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Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 
 

AVISO 
 
A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de 
suas atribuições, tendo em vista a abertura de Consulta Pública no período de 25 de março a 11 de abril de 2019 e considerando o que 
consta no processo nº E-22/007/145/2019, comunica que realizará Audiência Pública no dia 09 de abril de 2019, na Câmara 
Comunitária da Barra, sito à Av. Marechal Henrique Lott, 135 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, às 16:00h, para tratar do tema: 
Investimentos da CEDAE em esgotamento sanitário, visando a despoluição do complexo lagunar de Jacarepaguá. 
 
Os documentos relacionados, assim como os procedimentos com vistas à coleta de contribuições e sugestões do público em geral  no 
período de consulta e participação na audiência, estarão disponíveis, na íntegra no sítio www.agenersa.rj.gov.br, no link Consultas 
Públicas. 
 
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
FORMA DE PARTICIPAÇÃO E CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
 
As inscrições de expositores interessados em se manifestar verbalmente durante a Audiência deverão ser realizadas até as 16:30  
horas do dia 07 de abril de 2019, por meio de formulário próprio disponibilizados pela AGENERSA no endereço eletrônico 
www.agenersa.rj.gov.br, no link Regulação/Consultas Públicas, das seguintes formas:  
 
a) 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 e;  
 
b) INTERNET - Através de correio eletrônico consultapublica@agenersa.rj.gov.br. 
 
Inscrições posteriores a esse prazo poderão ser consideradas caso o tempo total previsto para as manifestações do público não seja 
completamente preenchido pelas inscrições prévias. A identificação dos expositores inscritos e dos demais interessados será feita antes 
da solenidade de abertura. 
 
Os inscritos que pretenderem fazer sua exposição utilizando recursos de informática na Audiência Pública, deverão informar, juntamente 
com o material apresentado, qual(is) recurso(s), eventualmente, virão a utilizar durante a apresentação. 
  
Cada exposição estará limitada ao tempo determinado pelo Presidente da Audiência e obedecerá à ordem de inscrição. O número de 
expositores será definido em função das inscrições realizadas e do tempo total previsto. 
 
No caso de exposição feita por vários integrantes de uma mesma empresa ou instituição, deverá ser realizada somente uma inscrição. 
 
Todas as contribuições trazidas aos processos, desde a publicação deste Regulamento até o encerramento da Audiência, serão 
avaliadas e constarão da Ata da Audiência Pública, que será disponibilizada na página eletrônica da AGENERSA. 
 
ABERTURA: 
 
A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa Diretora, no local, data e horário previstos.  
 
A Mesa Diretora será composta pelos Conselheiros da AGENERSA, por um Secretário e por convidados. 
 
O Coordenador da Mesa Diretora será o Conselheiro-Presidente da AGENERSA ou quem por ele for designado. O Secretário será 
designado pelo Coordenador da Mesa, por ocasião da composição da Mesa Diretora. 
 
Após a instalação da Mesa Diretora, o Coordenador exporá aos presentes as regras que conduzirão a Audiência Pública. 
  
A seguir, por ordem de inscrição prévia e chegada ao local da Audiência, dar-se-á a palavra àqueles que se inscreveram para 
apresentar contribuições. O tempo previsto para cada exposição será de até 10 (dez) minutos, que poderá ser redimensionado pelo 
Coordenador da Mesa Diretora em razão do número de inscritos. 
 
Encerrada a fase de exposições, o Coordenador e os demais integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos expositores, 
para a obtenção de esclarecimentos adicionais eventualmente necessários. 
 
A seguir, abrir-se-á período para manifestação dos presentes à Audiência Pública, que poderão fazer comentários ou dirigir perguntas 
aos expositores, que serão encaminhadas por escrito ao Coordenador da mesa. 
 
O tempo disponibilizado para cada manifestação será de até 5 (cinco) minutos, que poderá ser redimensionado pelo Coordenador da 
Mesa Diretora em razão do número de interessados. 
 
Empresas e entidades poderão fazer comentários ou dirigir perguntas aos expositores através de um único representante. 
 
Ao final das manifestações será reservado tempo para que os expositores a quem foram dirigidas questões possam fazer os 
esclarecimentos necessários. 
 
DA DURAÇÃO E ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
 
A Audiência Pública, terá início às 16h00  e encerramento às 20h00 e, a critério do Coordenador da Mesa Diretora, o encerramento 
poderá ser antecipado ou prorrogado, de acordo com o andamento dos trabalhos e no caso de satisfeitos todos os interessados. 


