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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração da Agência 
Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém (CSA/AMAE/BELÉM), em 
13/07/2016. 

 
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, com início às nove horas, no 1 
auditório do Núcleo de Informática Educativa, situado na Travessa Padre Eutíquio, nº. 1900, 2 
bairro de Batista Campos, nesta cidade de Belém do Pará, reuniram-se para a Segunda 3 
Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração da Agência Reguladora 4 
Municipal de Água e Esgoto de Belém – CSA/AMAE/BELÉM, os seus respectivos 5 
Conselheiros. O Senhor Antônio de Noronha Tavares, Presidente do Conselho, declarou a 6 
legalidade da reunião por haver quórum regimental de doze (12) dos 14 (quatorze) 7 
Conselheiros, devidamente convocados, conforme lista de presença, em anexo. Estiveram 8 
presentes: Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE/BELÉM, 9 
representada por seu Diretor-Presidente e Presidente deste Conselho, Senhor Antônio de 10 
Noronha Tavares; Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, representada pelo Senhor 11 
Dino Raul Cavet; Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, representada pelo 12 
Senhor Fábio de Lima Moura; Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB, representada 13 
pelo Senhor Carlos Henrique Wanderlei Rocha; Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, 14 
representada pela Senhora Marta Patrícia Martins Salgado; Secretaria Municipal de 15 
Habitação - SEHAB, representada pelo Senhor José Wilson Ribeiro de Oliveira; Associação 16 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental Secção Pará – ABES/PA, representada pelo 17 
Senhor Evaristo Clementino Rezende dos Santos, Federação das indústrias do Pará – 18 
FIEPA, representada pelo Senhor José Maria da Costa Mendonça; Sindicato dos 19 
Urbanitários do Pará - STIUPA, representado pelo Senhor Waldir de Souza Nascimento; 20 
Centro Comunitário Allan Kardec, representado pela Senhora Maria de Nazaré Tavares 21 
Cardoso; Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-PA, representada pelo Senhor José 22 
Carlos Lima da Costa; e Central Única dos Trabalhadores - CUT, representada pelo Senhor 23 
Eduardo Falconi. Estiveram presentes também: Senhor Nélio Geraldo Bordalo Filho, 24 
Gerente de Regulação Administrativa e Financeira da AMAE/BELÉM e Secretário deste 25 
Conselho; Senhora Elizabeth Cristina Feitosa, Assessora da Presidência da AMAE/BELÉM; 26 
Senhora Cintia Barata Palheta, Coordenadora de Tarifas e Subsídios da AMAE/BELÉM; 27 
Senhora Milena Kelly de Souza de Almeida, Coordenadora de Educação Sanitária e 28 
Ambiental da AMAE/BELÉM; Senhor Danyel de Oliveira Ribeiro, Coordenador de 29 
Orçamento, Finanças e Contabilidade da AMAE/BELÉM; e Caroline Andreza Torres do 30 
Nascimento, Assessora de Comunicação da AMAE/BELÉM. O Senhor Antônio de Noronha 31 
Tavares, Presidente do Conselho, iniciou os trabalhos, agradeceu pela presença de todos e 32 
pontuou os itens constantes da Convocação dessa Reunião Ordinária, conforme a seguir. 33 
PAUTA: 1. Expedientes. 1.1. Comunicações e Informes. ORDEM DO DIA: 2.1. 34 
Aprovação da Ata da Primeira Reunião Ordinária do CSA/AMAE/BELÉM, realizada em 35 
31/03/2016; 2.2. Aprovação da Resolução nº 002/2016, do CSA/AMAE/BELÉM; 2.3. 36 
Aprovação de Moção nº 001/2016, do CSA/AMAE/BELÉM; 2.4. Aprovação do 37 
Seminário do CSA/AMAE/BELÉM e 3. O que ocorrer. Em seguida, teceu comentários e 38 
fez esclarecimentos acerca dos expedientes, e iniciou a pauta do dia: 1.1. Comunicações 39 
e Informes. Comunicou a ausência da Ouvidora da AMAE/BELÉM, a Senhora Karimy 40 
Azevedo de Sousa, que por motivos de saúde não pode comparecer a reunião, agradeceu 41 
pela presença de todos e deu as boas-vindas a Professora Cezarina Maria Nobre Souza, 42 
docente de Políticas de Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e 43 
Tecnologia do Pará – IFPA, que solicitou sua presença e de seus alunos, na reunião. 44 
Ressaltou que o aceite da participação dos mesmos, na reunião, demonstrava o 45 
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cumprimento do Conselho quanto ao exercício do controle social dos serviços de 46 
saneamento básico, ao mesmo tempo que era um agente promotor de educação quanto ao 47 
tema saneamento e para praticas educativas no exercício da cidadania. Em seguida, ele 48 
informou a mudança da sede da AMAE para outro imóvel, e que tão logo isso ocorra, os 49 
Conselheiros serão comunicados. O Senhor Evaristo Clementino Rezende dos Santos, da 50 
ABES, pediu a palavra e parabenizou os profissionais da área de Engenharia Sanitária pelo 51 
seu dia e informou sobre a realização do I Congresso Brasil Norte de Engenharia Sanitária e 52 
Ambiental, que será realizado em novembro deste ano em Belém. O Senhor Antônio de 53 
Noronha Tavares, Presidente do Conselho, na oportunidade afirmou que a existência do 54 
profissional de Engenharia Sanitária e Ambiental, em nosso Estado, foi fortalecida quando 55 
da implantação do curso de graduação de Engenharia Sanitária na Universidade Federal do 56 
Pará - UFPA e na Universidade da Amazônia - UNAMA, ambos coordenados inicialmente 57 
pelo Professor e Conselheiro Evaristo Clementino Rezende dos Santos, de tal forma que é 58 
merecedor do registro em questão. Na sequência, pediu a palavra o Senhor José Carlos 59 
Lima da Costa, da OAB/PA, que questionou sobre os impactos causados pela greve dos 60 
servidores da COSANPA, e as ações da Agência Reguladora durante esse período, 61 
solicitando esclarecimentos sobre o fato, também pela Companhia. O Senhor Antônio de 62 
Noronha Tavares, Presidente do Conselho, sugeriu ao representante da OAB/PA, que 63 
aguardasse a chegada do representante da COSANPA, uma vez que, embora ausente no 64 
momento, confirmou sua presença na reunião, e que, portanto, poderia chegar no decorrer 65 
da reunião, e assim, responder aos esclarecimentos solicitados, o que foi acatado pelo 66 
Conselheiro. Por conseguinte, iniciou o item 2.1. Aprovação da Ata da Segunda Reunião 67 
Ordinária do CSA/AMAE/BELÉM, realizada em 13/07/2016. Ele lembrou aos Conselheiros 68 
que todos receberam, antecipadamente, os documentos, objetos desta pauta, e que 69 
conforme o Regimento Interno prevê, a leitura das Atas se torna dispensável durante a 70 
reunião se entregue antecipadamente, o que não impede que os Conselheiros façam 71 
proposições em relação a Ata. Em seguida, como não houve nenhuma proposição, a 72 
primeira Ata foi aprovada por unanimidade de votos. O Senhor Antônio de Noronha Tavares, 73 
Presidente do Conselho, prosseguiu ao item 2.2. Aprovação da Resolução nº. 002/2016, 74 
do CSA/AMAE/BELÉM. Feita as considerações iniciais, passou a palavra para a Senhora 75 
Elizabeth Cristina Feitosa, Assessora da Presidência da AMAE/BELÉM, para apresentação 76 
e defesa da Resolução nº. 002/2016. Concluída sua explanação, a palavra retornou ao 77 
Presidente do Conselho, que sintetizou afirmando que a mesma regulamenta os processos 78 
decisórios de reclamações dos usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e 79 
Esgotamento, junto a prestadora dos serviços, tendo a Agência Reguladora como 80 
mediadora destes dois agentes na tentativa de dirimir conflitos e estabelecer instâncias de 81 
decisão podendo chegar à instância final que é o Conselho Superior de Administração da 82 
AMAE/BELÉM. O Presidente submeteu a resolução para apreciação dos Conselheiros. O 83 
Senhor Carlos Henrique Wanderley Rocha, representante da SEURB, pediu a palavra e 84 
expos uma dúvida sobre o art. 4º da Resolução, indagou sobre a legitimidade de quem pode 85 
fazer o pedido de reconsideração. O Presidente, respondeu somente as partes envolvidas, e 86 
a Senhora Elizabeth Cristina Feitosa, Assessora da Presidência da AMAE, complementou 87 
que a Resolução tem suas partes definidas, o usuário e o prestador de serviço público, 88 
legitimando-as no pedido de reconsideração das decisões contrárias aos seus interesses. O 89 
Senhor Carlos Henrique Wanderlei Rocha, na sequência, questionou sobre o tratamento 90 
dado nos casos das reclamações dos que não tem acesso aos serviços e na reclamação 91 
dos usuários clandestinos, e que por isso, não possuem unidade consumidora. A Senhora 92 
Elizabeth Cristina Feitosa, Assessora da Presidência da AMAE/BELÉM, pediu a palavra e 93 
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esclareceu que “unidade consumidora” é o termo utilizado pela prestadora para identificar os 94 
usuários cadastrados. O Conselheiro Carlos Henrique Wanderlei Rocha, da SEURB, sugeriu 95 
que o termo “unidade consumidora” fosse mudado para “parte interessada”. Com a palavra 96 
o Senhor José Maria Mendonça, representante da FIEPA, sugeriu que ficasse definido na 97 
resolução em questão o que seria o usuário irregular, ilegal e doloso. O Senhor José Carlos 98 
Lima da Costa, representante da OAB-PA, pediu a palavra em que fez um alerta aos demais 99 
Conselheiros, de que esta é a mais importante resolução deste Conselho, e parabenizou a 100 
Agência, junto a sua equipe técnica, pela realização do trabalho e elucidou que a mesma 101 
está fazendo o seu papel. E que essa resolução ilustra bem a missão do Conselho no bem-102 
estar do cidadão. Em seguida, o mesmo pediu vistas do processo, a fim de apresentar, a 103 
pedido dos seus colegas da OAB/PA, colaboração em seu teor. Em seguida, citou dois tipos 104 
de situações: a relação usuário/consumidor que é a relação da COSANPA, e a relação 105 
cidadã com a prestação do serviço, que é o papel deste Conselho. O Senhor Antônio de 106 
Noronha Tavares, Presidente do Conselho, reafirmou o direito de vistas ao processo de 107 
cada um dos Conselheiros, ressaltou apenas a necessidade de estabelecer prazo de 108 
devolução dos autos. O Senhor José Carlos Lima da Costa, representante da OAB-PA, 109 
sugeriu o prazo de 15 dias, contados a partir do dia 11 de julho de 2016, data de envio do 110 
oficio de Convocação da 2ª Reunião Ordinária do CSA/AMAE/BELÉM, e anexos em 111 
arquivos eletrônicos, inclusive a Resolução nº 002/2016, do CSA/AMAE/BELÉM, o que foi 112 
aprovado por todos. A resolução e as alterações, caso elas ocorram, após a análise, por 113 
parte do Conselheiro, representante da OAB, ficarão para a aprovação na próxima reunião 114 
do Conselho. O Senhor Waldir de Souza Nascimento, representante do STIUPA, pediu a 115 
palavra, e indagou sobre a composição da Ouvidoria no Conselho, e a forma como a mesma 116 
é composta, uma vez que será grande a demanda de reclamações que serão geradas 117 
contra a COSANPA pelos usuários. Em resposta, Senhor Antônio de Noronha Tavares, 118 
Presidente do Conselho, esclareceu, que a composição da Ouvidoria foi estabelecida pela 119 
lei de criação da AMAE/BELEM, lei Municipal nº. 8.630/2008, que prevê o cargo de Ouvidor 120 
da Agência, e que além deste, existe outro servidor de apoio a estas atividades. Ele 121 
destacou que as Ouvidorias da Agência e da COSANPA devem trabalhar em regime de 122 
reciprocidade para obter uma melhoria na satisfação dos usuários. Enfatizou aos 123 
Conselheiros que o atendimento ao usuário, via call centers, constitui uma importante fonte 124 
de informações que podem levar a ações fiscalizatórias das agências reguladoras, no 125 
entanto não é correto entender que as Agências Reguladoras, sejam propriamente um call 126 
center do usuário, esclarecendo que a ocorrência da reclamação deve ser feita 127 
primeiramente na prestadora dos serviços, e no caso do não atendimento da solicitação, o 128 
usuário deverá registrar sua reclamação na Agência. Destacou ainda, que este é mais um 129 
canal de comunicação do usuário a fim de solucionar os possíveis conflitos com a 130 
prestadora dos serviços de saneamento. Ressaltou que a prestadora dos serviços tem, 131 
também, o direito de recorrer ao Conselho assim como o usuário, como instância de solução 132 
de conflitos. Em seguida, prosseguiu com a pauta da reunião, ao item 2.3. Aprovação da 133 
Moção nº 001/2016, do CSA/AMAE/BELÉM. O Presidente fez algumas considerações 134 
sobre a Moção 001/2016 - CSA/AMAE/BELÉM, direcionada a Secretaria Municipal de Meio 135 
Ambiente (SEMMA) e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA), elaborada 136 
com a finalidade de agilizar os processos de Licenciamento Ambiental nas construções das 137 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e/ou Estações de Tratamento de Água (ETA), de 138 
forma a permitir a expansão e melhoria na qualidade da prestação dos serviços de 139 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Belém, conforme 140 
proposição feita na reunião anterior, pelo Senhor Luciano Dias, representante da 141 
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COSANPA. O Senhor José Carlos Lima da Costa, representante da OAB-PA aprovou a 142 
Moção, no entanto, afirmou que a lei determina procedimento simplificado, que nem a lei, 143 
nem a política ambiental, devem ser adversárias do desenvolvimento. Com a palavra o 144 
Conselheiro Waldir de Souza Nascimento, representante do STIUPA, sugeriu que a Moção 145 
fosse aprovada após o seminário, com o propósito de agregar informações, possibilitando 146 
aos Conselheiros um voto com qualidade. O Senhor Antônio de Noronha Tavares, 147 
Presidente do Conselho, disse que não vê necessidade da aprovação da Moção, após o 148 
Seminário, e que a Moção manifesta um posicionamento do Conselho, quanto as 149 
dificuldades que o setor de saneamento enfrenta ao licenciar suas obras. Pediu a palavra ao 150 
Senhor Fábio de Lima Moura, representante da SEMMA, que disse não entender os motivos 151 
que ensejaram a Moção. Afirmou que a SEMMA não é contra ao instrumento apresentado, 152 
no entanto, pediu esclarecimentos à COSANPA quanto aos seus motivos, pois desconhecia 153 
qualquer processo de licenciamento de autoria por parte da mesma, naquela Secretaria. 154 
Solicitou esclarecimentos de alguns pontos, em especial, quanto aqueles de seu 155 
inconformismo, uma vez que o Senhor Luciano Dias, Presidente da COSANPA, não foi 156 
específico quanto a atividade, objeto do licenciamento citado, fator que poderia deslocar a 157 
competência da SEMMA, para a SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 158 
Sustentabilidade), pois devido ao porte daquela Companhia, dada a sua amplitude e ao forte 159 
potencial da obra, estas podem ser licenciadas pela SEMAS, em vez da SEMMA, sendo 160 
esse um dos pontos a serem esclarecidos, bem como as dificuldades que estão ocorrendo 161 
perante a SEMMA. O Senhor Antônio de Noronha Tavares, Presidente do Conselho, então 162 
com a palavra, enfatizou não ter um representante da COSANPA presente para dar os 163 
devidos esclarecimentos, ocasião em que propôs ampliar os destinatários da Moção, 164 
estendendo-a a SEMAS e ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, além de encaminhar à 165 
COSANPA um pedido de esclarecimento, para que aquela Companhia esclarecesse, onde 166 
está tendo dificuldades nos processos de licenciamento ambiental, fato esse não 167 
esclarecido na reunião passada. Proposta aprovada, porém, com diligências, para os 168 
devidos esclarecimentos da COSANPA, e inclusão da Moção para aprovação na próxima 169 
reunião do Conselho. Prosseguiu com a pauta da reunião, ao item 2.4. Aprovação do 170 
Seminário do CSA/AMAE/BELÉM. Em que apresentou para aprovação a programação do 171 
seminário, proposto na reunião anterior, com o título “REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 172 
PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO MUNICÍPIO 173 
DE BELÉM”, cuja programação depois de discutida, teve a aprovação unânime dos 174 
Conselheiros, com as seguintes palestras: “O Papel da Agencia Reguladora”; “Posição atual 175 
e novos desafios da COSANPA frente ao Plano Municipal de Saneamento Básico”; 176 
“Esgotamento Sanitário Domiciliar e o seu Lançamento na Rede de Drenagem Pluvial”; e 177 
“Programa da Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova”, a ser realizado no dia dez de 178 
novembro de dois mil e dezesseis, no horário de oito horas às treze horas, no auditório 179 
Albano Franco da FIEPA, com capacidade para 140 participantes. Com a palavra o Senhor 180 
Carlos Henrique Wanderley Rocha, representante da SEURB, enfatizou ser o tema: 181 
“Esgotamento Sanitário Domiciliar e o seu Lançamento na Rede de Drenagem Pluvial”, um 182 
problema recorrente no Município de Belém e, portanto, assunto de extrema relevância a ser 183 
discutido. O Senhor José Maria da Costa Mendonça, Conselheiro da FIEPA, elogiou a 184 
programação e evidenciou a importância do tema “Programa da Macrodrenagem da Bacia 185 
da Estrada Nova”. Pediu a palavra o Senhor José Carlos Lima da Costa, representante da 186 
OAB-PA, explicando que sua proposição de inserir no tema da palestra da COSANPA, 187 
inicialmente proposto, a expressão “Posição Atual”, para que ficasse claro que a Companhia 188 
de Saneamento deverá abordar em sua palestra, a realidade vivida hoje, e a partir desta, 189 
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quais suas perspectivas e seus desafios. Em seguida, o Senhor Carlos Henrique Wanderley 190 
Rocha, representante da SEURB, sugeriu que a COSANPA apresentasse um mapa do 191 
Município de Belém, indicando os locais atendidos e suas áreas de deficiência. Ato contínuo 192 
o Presidente deste Conselho, em resposta ao questionamento feito pelo o Senhor José 193 
Carlos Lima da Costa, representante da OAB-PA, no início da reunião, quanto as 194 
providências tomadas pela AMAE/BELÉM, há quando da greve dos servidores da 195 
COSANPA, informou que após ter sido informado pela COSANPA, através de oficio, que 196 
ocorreria a greve de seus servidores, a Agência solicitou que aquela Companhia 197 
apresentasse um Plano de Contingências de Urgência e Emergência, de forma a garantir o 198 
abastecimento dos serviços essenciais, objetivando minimizar os possíveis danos que 199 
viessem a ocorrer em função da greve. Informou que a Agência implementou ações de 200 
fiscalização específicas para monitorar as operações dos serviços da Companhia naquele 201 
período. Com a palavra o Senhor Waldir Nascimento, representante do STIUPA, ressaltou 202 
que com a ausência do representante da COSANPA, não seria possível se obter 203 
esclarecimentos da mesma, quanto a greve. Prosseguindo com a pauta da reunião, o item 204 
3. O que ocorrer. O Senhor Antônio de Noronha Tavares, Presidente do Conselho, cedeu a 205 
palavra aos Conselheiros para que fizessem o uso da mesma. E como não houve 206 
manifestação dos presentes, em nada mais havendo a discutir, agradeceu pela presença de 207 
todos e encerrou a reunião, às onze horas e cinquenta minutos. Eu, Nélio Geraldo Bordalo 208 
Filho, Gerente de Regulação Administrativa e Financeira da AMAE/BELÉM e Secretário do 209 
Conselho, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e por 210 
todos os Conselheiros presentes. Belém, treze de julho de dois mil e dezesseis. 211 
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