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Ata da Audiência Pública 001/2014 para discutir o Contrato de Prestação de Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e/ou de Esgotamento Sanitário por Adesão da 
CAERN - Data: 28 de Abril de 2014, às 09h00min. Local: auditório da Assembleia 
Legislativa, Cidade Alta, Natal/RN. Participantes: ARSBAN, CAERN, SEHARPE, 
SMS e POPULARES. De início o Diretor Presidente da ARSBAN, Elias Nunes, 
realizou a leitura do regulamento da audiência onde não houve intervenção dos 
presentes, bem como as imagens escaneadas do JORNAL DE HOJE onde encontrava-se 
a publicação do edital de convocação da referida audiência. Informou ainda que os 
membros do COMSAB, das ASSUSSAS e SECRETARIAS receberam o convite da 
audiência. Com a palavra, Samara Nascimento, CAERN, informou a importância dessa 
audiência para a CAERN, visando a importância do Contrato de Prestação de Serviços 
Público por Adesão da CAERN. O Diretor Técnico da ARSBAN, Fábio Góis, leu o 
Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e/ou de 
Esgotamento Sanitário por Adesão, exaltou a importância da audiência e explicou as 
modificações realizadas pela equipe técnica da ARSBAN, mostrando que a Agência 
Reguladora procurou fazer alterações para adequar o contrato a Legislação Vigente. 
Após o término da leitura do Contrato realizada pelo Diretor Técnico da ARSBAN, 
Fábio Góis, a CAERN através do DR. Daniel Henrique questionou as alterações feitas 
ao Contrato, explicando que as mudanças alteraram a estrutura do Contrato e que assim 
a CAERN não poderia tecnicamente concordar ou não com as propostas e alterações 
que a Agência Reguladora realizou. A CAERN ainda com a palavra solicitou que fosse 
suspensa a audiência por aproximadamente 30 (trinta) minutos para que os Técnicos da 
CAERN presentes na audiência pudessem se reunir e discutir separadamente em busca 
de uma decisão. O Diretor Presidente da ARSBAN, Elias Nunes, deferiu o pedido da 
CAERN. Após a suspensão, retomada a audiência, os Técnicos da CAERN explicaram 
que não teriam condições de se manifestarem a respeito das alterações realizadas no 
Contrato pela ARSBAN naquele momento. Sendo assim, o Diretor Presidente da 
ARSBAN, Elias Nunes, Juntamente com a Equipe Técnica da ARSBAN, e em comum 
acordo com a CAERN, definiu que se daria um prazo de 10 (dez) dias à CAERN para 
protocolar junto a ARSBAN as suas observações referentes às alterações contratuais, 
bem como após esse prazo, a ARSBAN terá um prazo de 05 (cinco) dias para emitir 
Parecer Técnico. Decidiram ainda que será feita uma reunião Técnica entre a CAERN e 
a ARSBAN para se discutir as alterações realizadas, reunião com data ainda a ser 
marcada entre as instituições. E eu, Mário Sérgio de Holanda Madruga, 
______________________ Secretário Especial da Audiência Pública 001/2014, lavrei a 
presente ata, que para constar segue assinada por mim e pelos demais presentes a esta 
sessão.   
 
 


