
 
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MS 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 

 

A Diretoria Executiva da Agência Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos de MS – Agepan, representada pelo Diretor Presidente Youssif Domingos, 

e de acordo com o estabelecido na Portaria Agepan nº 136, de 05 de outubro de 

2017, artigo 13º, COMUNICA que está aberta a AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 

001/2017, com período para envio de contribuições entre 06/03/2017 a 

16/03/2017, as quais deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico 

ouvidoria@agepan.ms.gov.br, ou entregues na sede da Agência, cujo endereço está 

informado no final deste documento.  

 

OBJETIVO da Audiência Pública: Receber sugestões, comentários e 

questionamentos prévios sobre o processo nº 51/200.109/2017 referente à Nota 

Técnica nº 01/2017/CRE/DTR que trata da proposta de Reajuste Tarifário do 

Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros regulado 

pela Agepan no Estado de Mato Grosso do Sul.  

 

A documentação objeto desta Audiência Pública, o modelo para envio de 

contribuições, assim como os critérios e procedimentos para participação, estão à 

disposição dos interessados e podem ser obtidos nos seguintes endereços:  

 

INTERNET: www.agepan.ms.gov.br – Audiência Pública 001/2017,  

Agepan: Av. Afonso Pena, 3.026 – Centro – CEP 79.002-075 – Campo Grande/MS 

– Térreo / Protocolo – das 7h30’ às 13h, de 2ª a 6ª feira.  

AUDIÊNCIA PRESENCIAL:  

Com o objetivo de fomentar a discussão e esclarecer eventuais dúvidas sobre 

o ato normativo objeto deste Aviso, será realizada audiência pública presencial no 

auditório da Agepan, situado à Av. Afonso Pena, 3026 – Centro – Campo Grande/MS, 

no dia 17 de março de 2017, com início às 09h e término quando da manifestação 

do último credenciado, sendo 13h o seu horário limite. 

PAUTA 

 

09h às 9h30’ – Recepção e Registro das inscrições dos participantes 

9h30’ – Abertura da Audiência Pública 

10h – Exposição Técnica 

11h – Leitura da relação das contribuições recebidas 

11h15’ – Perguntas e Respostas 

11h35’ – Manifestação Oral dos inscritos previamente 

12h – Avaliação e encerramento pelo Presidente da Audiência Pública 

     As contribuições recebidas pela Agepan serão disponibilizadas aos interessados, na Internet, no site 
da Agência. 

 

YOUSSIF DOMINGOS 

Diretor Presidente 


