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Ata da Audiência Pública nº 001/2022, em 25/04/2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril , do ano de dois mil e vinte e dois, com início 
às dez horas, no auditório da Agência Reguladora Municipal de Belém - ARBEL, 
situado a Rua Curuçá, nº. 555, bairro do Telégrafo Sem Fio, nesta cidade de Belém 
do Pará, reuniram-se para a Audiência Pública nº 001/2022, os seus respectivos 
diretores Dra. Eliana de Nazaré Chaves Uchôa - Diretora Presidente, Dra Paloma 
Maciel Lins - Diretora Autárquica e Senhor Sérgio Menezes - Diretor Autárquico. 
Estiveram presentes: Agência Reguladora Municipal de Belém - ARBEL, 
representada por sua Diretora Presidente, Dra. Eliana Uchôa ; Ministério Público 
Estadual - MP/PA, representada pelo Senhor Newton Gurjão; Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seção Pará - OAB/PA, representada pela Dra. Flávia Costa; Câmara 
Municipal de Belém - CMB, representada pelo Senhor Fabrício Gama; Companhia 
de Saneamento do Estado do Pará - COSANPA, representada pelo Senhor José 
Antônio De Angelis ; Associação do Residencial Benedito Monteiro, representada 
pela senhora Antonia Macedo; Associação Beira Mar, representada pelo Senhor 
Anderson Silva; Centro Comunitário do Fidélis, representada pelo senhor Ednaldo 
da Silva Freitas . Estiveram presentes também: Senhor Danyel de Oliveira Ribeiro, 
Coordenador Autárquico de Regulação Financeira - CRFC/ARBEL; Cintia Barata 
Palheta, Assessora do CRFC/ARBEL, Elizabeth do Socorro dos Santos Dias, 
Assessora do CRFC/ARBEL, Dra. Noralina Vasconcelos - Procuradora Jurídica 
ARBEL, Senhor Antônio de Noronha Tavares - CRESED/ARBEL, Senhor Maurício 
Almeida - COSANPA, Senhora Renata Quaresma Maneschy, assessora de 
regulação.- COSANPA, Dr. Lucas Tembra - Advogado/COSANPA, Senhora Gleyce 
Dias - COSANPA, Senhor Rubens Barbalho - COSANPA, Senhora Maria Lucineide 
Brasil Rebelo - Cerimonialista, conforme a seguir. PAUTA: REPOSICIONAMENTO 
EXTRAORDINÁRIO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PARA O ANO DE 2022. 1. ABERTURA: a senhora Maria 
Lucineide, cerimonialista desta Audiência Pública, iniciou os trabalhos, agradeceu 
pela presença de todos e seguiu pela apresentação da ARBEL. Em seguida, 
prosseguiu para o pronunciamento das autoridades. Com a palavra a Dra Eliana 
Uchôa agradeceu a presença de todos e apresentou brevemente o objetivo desta 
Audiência Pública, bem como a importância de revisão tarifária para o equilíbrio 
econômico financeiro para a prestação do serviço e decorrências da pandemia de 
COVID-19 e seus impactos; Informou que após a realização desta Audiência, será 
posto em pauta para deliberação da Diretoria Colegiada da ARBEL. Em seguida , 
com a palavra o promotor Dr. Newton Gurjão mencionou a relevância do tema e 

sta reunião. Após, com a palavra, Dra Flavia Costa saudou a mesa, explanou 
acerca do tema. Com a palavra o Vereador Fabrício Gama saudou a mesa, informou 
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que a audiência serve de parâmetro para a melhoria da prestação dos serviços pela 
COSANPA. No uso da palavra a senhora Antônia Macedo ressaltou a importância 
desta reunião, buscando em prol da população de Belém a melhoria da prestação do 
serviço; no uso da palavra o senhor Anderson agradeceu o convite para participação 
no evento. Em seguida, o senhor José Antônio De Angelis agradeceu a realização 
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do evento e ressaltou a importância da discussão do reposicionamento de tarifa de 
água; a Diretora Paloma Lins apontou que a ARBEL empenhou-se em convidar o 
maior número possível de representantes dos bairros, para o melhor debate do tema 
2. INÍCIO DAS APRESENTAÇÕES. Item 2.1 Proposta e justificativa da 
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. Iniciando a apresentação, o 
presidente da COSANPA informou que já vem pleiteando o reajuste, conforme 
previsto em cláusula contratual. Em razão da pandemia do COVID-.19, foi proposta 
um reequilíbrio extraordinário e também pela mesma causa não houve reajuste pelo 
período de 2 (dois) anos. Apontou a medida de isenção de cobrança por 2 (dois) 
meses e demais medidas tomadas pela COSANPA para mitigar os efeitos da 
pandemia nas categorias de baixa renda; Informou a não concordância pela nova 
metodologia de estudo tarifário porém acatando para que ocorra a revisão; Informou 
que a tarifa média praticada pela companhia e apresentou os dados para o reajuste 
necessário; concluindo a apresentação de Nota Técnica para subsídio deste 
reposicionamento, informou que a tarifa cobrada pela COSANPA é a terceira mais 
barata do Brasil. Solicitou que as próximas revisões ocorram semestralmente para 
os próximos 2 (dois) anos. 2.2 Apresentação de estudo pelo CRFC/ARBEL. Com 
a palavra, o senhor Danyel Ribeiro , coordenador do CRFC/ARBEL iniciou a 
apresentação agradecendo o comparecimento de todos, tanto presencialmente 
quanto de forma remota. Informou que o objetivo deste evento é a apresentação dos 
resultados do estudo tarifário realizados para o reposicionamento pleiteado. Iniciou a 
apresentação do estudo informando os valores de operação para custear o 
abastecimento de água. Ressaltou que o conhecimento destas informações, nos 
leva a refletir acerca do valor da água . O último reajuste ocorreu em 2019, da ordem 
de 18% (dezoito por cento). Apresentou os mecanismos utilizados para subsidiar o 
estudo realizado pela ARBEL e conceituou o que seria o reajuste tarifário bem como 
seus desdobramentos. Destacou os fatos apresentados pela Companhia para a 
realização do reajuste extraordinário. Em seguida , explicou a metodologia utilizada 
pelo estudo realizado pela ARBEL, apresentando os resultados obtidos. Concluindo 
a apresentação, informou que o Relatório Final apontou o percentual de 41,40% de 
revisão tarifária e atualização do Reajuste Tarifário Anual para 12,58%. Levando em 
consideração a capacidade de pagamento dos usuários, ficou proposta o 
parcelamento do reajuste, ficando a 1 ª parcela em 20,66%, 2ª parcela em 10%, 3ª 
parcela em 8,50% e 4ª parcela em 6, 93%. Encerrou a sua apresentação 
ressaltando a importância da discussão do tema. 3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 
Iniciando as manifestações, o senhor Fabrício Gama informou que é contrário à 
aumento em momentos de recuperação econômica que o Brasil vive atualmente, 
porém ressaltou a importância da justiça social. Solicitou esclarecimentos acerca do 

der de investimento da COSANPA, a inadimplência dos usuários e dados sobre o 
furto de água e como o reajuste será revertido em melhorias para o consumidor. Em 
resposta o Presidente da COSANPA informou a ausência de investimentos em 
gestões anteriores e que vem buscando medidas para a melhoria do serviço de 
abastecimento de água. Ressaltou que a Companhia não possui capacidade de 
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investimentos e o que se faz atualmente é realizado por conta de investimentos do 
Governo do Estado. Informou que o reajuste é primordial para a continuidade da 
prestação do serviço adequadamente. Prosseguindo o debate, o Dr. Newton Gurjão 
questionou se o preço apresentado é o preço final ou será em "cascata". O 
Coordenador Danyel informou que será o preço final, já incluso os encargos. O 
Promotor continuou se há repasse financeiro à SESAN por conta do esgotamento 
sanitário. O Presidente da COSANPA informou que não. Continuando o 
questionamento, o Promotor questionou acerca da periodicidade de reajuste e o 
Coordenador Danyel fez os esclarecimentos necessários. Com a palavra a 
representante da OAB/PA, Ora Flávia Costa pontuou que o relatório não aponta as 
perdas do sistema, o que influencia diretamente no preço da tarifa. Continuou 
questionando sobre a má prestação do serviço e ausência de informações nos 
relatórios técnicos. Com a palavra, o Coordenador informou que há estudos para 
implantação da Tarifa Social. O Presidente da COSANPA informou que o Programa 
Água Pará já está em funcionamento e possui previsão de atendimento de 30 mil 
famílias, no Estado do Pará. Informou que o último reajuste é proporcional aos 
investimentos realizados pela COSANPA. Complementando, o senhor Rubens 
informou que as perdas estão sendo resolvidas pelo Projeto de Controle e Perdas, 
que trata acerca da troca da rede de abastecimento de água e instalação de 
hidrômetros. Prosseguindo, o Diretor Sérgio Menezes interviu comentando sobre a 
importância do reajuste e sugere melhoria na comunicação da COSANPA com o 
usuário para melhor esclarecer o valor do serviço. E em nada mais havendo a 
discutir, a Ora. Eliana Uchôa, Presidente desta Agência, agradeceu pela presença 
de todos e esclareceu que o reajuste será deliberado em reunião da Diretoria 
Colegiada desta ARBEL, sendo assim encerrou a reunião às doze horas e quarenta 
minutos. 

Dr. Newton Gurjão 
Representante do Ministério Público Estadual - MP/PA 

D I v1 Costa 
Represe ante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará - OAB/PA 

Gama 
. âmara Municipal de Belém 
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Associação de Moradores do Residencial Benedito Monteiro 

Anderson Silva 
Associação da Comunidade Beira Mar 

Paloma Ma 
Diretora Autárquica - ARBEL 

Eliana de Nazaré Chaves Uchôa 
Diretora Presidente - ARBEL 
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