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EXTRATO DE DECISÃO DA DIRETORIA Nº 227/2022.
 

REUNIÃO: 15ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria Colegiada de 2022, realizada em 16 de novembro de 2022 - 704ª Reunião Geral.

 

PROCESSO SEI nº 00197-00003362/2019-10

 

INTERESSADO: Adasa

 

ASSUNTO: Proposta de realização de audiência/consulta pública, que versa sobre a proposta de alteração da Resolução n.º 03/2012, que disciplina os procedimentos a serem observados nos processos administrativos instaurados pelo prestador de serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário que tenham por objetivo a correção de irregularidades praticadas por usuários ou a aplicação de sanções a estes.

 

RELATOR: Diretor Vinícius Benevides.

 

DECISÃO: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) aprovar a minuta de Resolução, apensa a Nota Técnica nº 18/2022-ADASA/SAE/CORA (SEI nº 96398096), alterando a Resolução nº 03, de 13 de abril de 2012, que disciplina os procedimentos a serem observados nos processos
instaurados pelo prestador de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitários que tenham por objeto a correção de irregularidades praticadas por usuários ou aplicação de sanções a estes, a ser encaminhada à consulta e audiência pública para oferecimento de subsídios
por parte dos interessados; e (ii) autorizar a realização de consulta e audiência pública, nos termos da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, com o intuito de colher subsídios e informações dos segmentos organizados da sociedade, haja vista a mesma abordar matéria de relevante interesse
público, nos termos do voto do Diretor Relator.

 

PRESIDÊNCIA: Diretor-Presidente Raimundo Ribeiro.

 

PRESENTES (compuseram a mesa): Diretor Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides, Diretor Felix Palazzo, Diretor Apolinário Rebelo, Ouvidor Robinson Ferreira Cardoso, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa Rogério Andrade Cavalcanti Araújo, Secretário-Geral Substituto Nelson Moço.

Obs.: Em virtude da renúncia do Diretor Jorge Werneck Lima, a diretoria conta hoje com 4 (quatro) diretores com direito a voto em sua totalidade.

 

Encaminham-se os autos à Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE, para conhecimento da decisão proferida e demais providências que se fizerem necessárias.

 

Brasília, 18 de novembro de 2022.

 

NELSON MOÇO
Secretário-Geral

Substituto

 

Documento assinado eletronicamente por NELSON GOMES MOÇO NETO - Matr.0182143-
1, Secretário(a)-Geral substituto(a), em 18/11/2022, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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