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ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 09 dias do mês de dezembro do ano de 2021, na Agência Reguladora do Município
de Belém, localizada à Rua Curuçá n' 555, Bairro do Telégrafo sem fio, às lO
horas. Estiveram presentes os membros da Diretoria Colegiada e o Ouvidor da
ARBEL para tratar dos seguintes assuntos:

1-

11-

111.

lv

APROVAÇÃO - ESTUDO SOBRE TRS E SUSTENTABILIDADE
APRESENTADO PELA CRFC
PROCESSO N' 359/2021 -- OUVIDORIA (EMANUEL OLIVEIRA)
- RELATOR: SERGIO MENEZES
RESOLUÇOES: AMAE/ARBEL
DEMAIS QUESTÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS

A abertura da reunião aconteceu às 10h horas, com a presença dos seguintes
representantes da Agência: Dra. Eliana Uchõa - Diretora-Presidente. os
Diretores Autárquicos: Dra. Paloma Lins e Dr. Sérgio Menezes, e o Ouvidor -- Dr
Ruy Frazão.

niciou-se o debate com a palavra da Diretora-Presidente Dra. Eliana Uchõa.
.:sumindo a pauta da reunião.

APROVAÇÃO - ESTUDO SOBRE TRS E SUSTENTABILIDADE
APRESENTADO PELA CRFC

Com a palavra, a Diretora Autárquica Dra. Paloma Lins explanou acerca do

estudo: Informa que os dados e levantamentos de Informação são de dez anos.

no que se refere a resíduos sólidos. Votou pelo prosseguimento e aprovação do

estudo e sugeriu o encaminhamento aos órgãos: Gabinete do Prefeito. SESAN,

SEGEP e SEFIN, tendo em vista a importância do estudo (que é referência na

região norte) e que vai subsidiar muitas ações na área de resíduos sólidos que

arece de informações. Com a palavra, o Diretor Autárquico Dr. Sérgio

Rezes, advertiu que esse estudo abre um ponto de crescimento da ação da

agência no contexto para que se possa contribuir com a Gestão Pública de modo

geral. Sugeriu que seja acrescentada a ouvidoria da agência no estudo e votou
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pelo prosseguimento e aprovação. Dra. Eliana, foi de acordo com os votos do

demais, pelo prosseguimento e aprovação do estudo e foi favorávelà inclusão

da ouvidoria no estudo. Ficando aprovado o projeto apresentado, assim como o

encaminhamento aos órgãos e a participação da ouvidoria em ações futuras.
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11- PROCESSO N' 359/2021- OUVIDORIA (EMANUEL OLIVEIRA)
-- RELATOR: SERGIO MENEZES

om a palavra a Dra. Paloma discorreu acerca objeto do processo, informou que

no dia 15/07/2020 o usuário mencionado acima formalizou a reclamação e
relatou que sempre pagou as contas de água em dia suas contas que era no

valor de R$40,77 mensalmente e depois o valor aumentou para R$170 e em

seguida para R$281,00, ressaltou que o consumo era menos que 20 metros
cúbicos por mês. A Diretora informou que foi feita a fiscalização pela ARBEL, in

loco, inclusive com a presença do Dr. Sérgio Menezes. Informou que continha

nos autos do processo o relatório de fiscalização da ouvidoria (fls. 27 a 36) e o
da equipe técnica (fls. 44 a 47) - Parecer Técnico O11/2020 CRF-ARBEL.

formou que foi verificado que no imóvel possuía apenas uma atividade
comercial(clínica pediátrica). Votou pelo acompanhamento do Parecer Técnico

da CRFC (subcategoria RI, água R$29,40, valor da conta R$94,08) e

encaminhamento à COSANPA para que faça o cumprimento. Dr. Sérgio votou
favorável. Dr Eliana acompanhou o parecer do relator votando a favor, tendo em

vista que ficou clara a procedência da reclamação do usuário. Ficando aprovado,
por unanimidade, acompanhamento do Parecer Técnico da CRFC e
encaminhamento à COSANPA para o cumprimento.

111- RESOLUÇÕES: AMAE/ARBEL

Com a palavra a Dra. Paloma informa que a 002/2017 já foi objeto de discussão

que seria a revisão da mesma e que precisa de atualização. Dr Sérgio sugeriu e

indicou os servidores: Lucas, Danyele Wagner para compor uma equipe para
ficar responsávelpela atualização das resoluções. Dra. Eliana foi favorávelà
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⑧
criação da equipe e aconselhou que fosse incluída a Diretora Autárquica para
coordenar o grupo de trabalho. tendo em vista estar à frente do assunto. Ficando

aprovada, por unanimidade, a criação da equipe para atualização das
resoluções, coordenada pela Dra. Paloma
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Sem mais pautas ou outros assuntos.

reunião foi encerrada às 10h25, pois nada havia mais a ser tratado no
)mento. Eu, Rayan Gonçalves, secretariei os trabalhos nessa reunião e lavrei

a presente ata assinada por mim e pelos presentes.

Belém, 09 de dezembro de 2021
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