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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
N'OO1/2022 - ARBEL/PMB

A Agência Reguladora Municipal de Belém -- ARBEL, no uso de suas
atribuições legais, em cumprimento ao art. 7', XVle 56, $2' da Lei n' 9576, de 22
de maio 2020, vem tornar pública a AUDIÊNCIA PÜBLICA N' 001/2022 sobre o
Reposicionamento Tarifário, dos serviços públicos de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário da Companhia de Saneamento do Para - COSANPA, para
o município de Belém.

O objetivo é assegurar a transparência e a participação popular na discussão
e solução de assuntos de interesse local, através de contribuições. críticas e
sugestões que ajudarão na fundamentação da Proposição de Reposicionamento
Tarifário Extraordinário da Companhia de Saneamento do Para - COSANPA e a
tomada de decisão de caráter regulatório pela Agência

CLÁUSULA PRIMEIRA DATA, HORA E ACESSO

CLÁUSULA SEGUNDA - PÚBLICO ALVO

Poderão participar da Audiência Pública qualquer usuário do serviço,
representantes dos titulares, prestadores de serviço e demais interessados, sem
distinção de qualquer natureza, que tenha interesse em contribuir com o processo
de discussão mencionado no Edital de Convocação publicado, desde que se
atenha às regras de boa educação e de urbanidade

CLÁUSULA TERCEIRA: PAUTA

A Audiência Pública convocada por este editalestá de acordo com o
disposto com art. 7', XVI, e 56, $2' da Lei n' 9576, de 22 de maio 20201e terá na
sua pauta o que segue:

2.1. TEMA 1: Apresentação COSANPA: Proposição de Revisão Tarifária
Extraordinária para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
para o município de Belém

DATA:

25 de abrilde 2022

HORA:

As 10 horas
ENDEREÇO ELET
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DOCUMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

http://www.beleD :pa:gov.br/arbei/?Date id=3293
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2.2. TEMA 2: Apresentação ARBEL: Proposição de Reposicionamento
Extraordinário das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para
o município de Belém conforme estudos técnicos da ARBEL.

CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTOS

3.1. A partir do dia 13 de abrilde 2022, ás 10 horas, em cumprimento ao
art. 56, $3' da Lei n' 9576, de 22 de maio 2020, a ARBEL disponibilizará os
documentos que serão submetidos durante a Audiência Pública Virtual, no
endereço eletrõnico http://www.bebem.pa.gov.br/arbel/?page 3293

3.2. O posicionamento da ARBEL sobre as críticas ou as contribuições
durante as apresentações na Audiência Pública Virtualserão disponibilizadas na
sede da ARBEL e no sítio http://www.belem.pa.gov.br/arbel/?page =3293, em
cumprimento ao art. 56 $4' da Lei n' 9576, de 22 de maio 2020.

CLÁUSULA QUINTA REGISTRO E PUBLICIDADE

4.1. Este Edital, assim como seu Aviso serão publicados no Diário Oficial
do Município de Belém, e no sítio http://www.belem.pa.gov.br/arbel/?pane =3293

4.2. A ARBEL divulgará também o Aviso para Audiência Pública Virtual nas
seguintes redes sociais: Instagram: (êjarbel.bebem e no Facebook: ARBEL Belém.

4.3. O material produzido durante a Audiência Pública Virtual e a Ata
Circunstanciada serão disponibilizados na página
http://www.belem.oa.aov.br/arbel/?Date id=3293

Belém (PA), l2 de'+brilde 2022

Eliàha de Nazaré Chaves Uchõa
Diretora. Presidente - ARBEL


