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1 APRESENTAÇÃO 

Esse relatório apresenta o registro da consulta pública realizada no âmbito do Programa 
de Saneamento do Pará – Prodesan, realizada no mês de setembro de 2021, como 
parte das etapas de preparação do programa. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A consulta pública com as partes interessadas tem como objetivo estabelecer um canal 
de comunicação junto as comunidades afetadas diretamente com as obras, construindo 
um processo de troca de informações que (i) possibilite ao executor e ao Banco e demais 
equipes envolvidas nos Projetos conhecer as particularidades das comunidades 
envolvidas, bem como suas necessidades, possibilitando melhorar a obra e sua relação 
com a sociedade e (ii) apresentar as obras e seus impactos para cada comunidade 
afetada pelos projetos, com o objetivo de levar ao conhecimento público informações 
sobre o que de fato significam tais obras em seu dia a dia, observando como pano de 
fundo o fato de que o Programa tem por finalidade ampliar a melhoria na qualidade de 
vida e saúde da população, além da melhoria na qualidade dos mananciais. 

A Consulta Pública realizada se pautou em uma proposta inclusiva, ou seja, os formatos 
e linguagem utilizados para a comunicação junto à população foram adequados para 
transmitir a informação ao público, preservando a integridade da informação, ao mesmo 
tempo em que procurou se adequar aos públicos-alvo. Assim sendo, adotaram-se os 
seguintes critérios: 

• A linguagem escrita simples e direta, evitando termos técnicos e explicando-os 
quanto indispensáveis. 

• Sempre que possível, foram apresentados exemplos didáticos, como desenhos 
e fotos de forma a transmitir à população a realidade do que significam as 
obras que compõem cada Projeto. 

• Todos os atendimentos a solicitações/reclamações da população foram feitos 
com paciência e a atenção para o devido entendimento da demanda. 

• As informações transmitidas ao público, independente do meio, foram simples, 
claras e transparentes. 

Em consonância com as Políticas Operacionais do BID, por se tratar o Programa de 
Categoria B, foi necessária apenas uma rodada de consulta pública, que foi realizada 
no dia 24 de setembro de 2021, abrangendo todo o espectro das obras da amostra 
representativa e também do Prodesan como um todo. 

Em função das circunstâncias atuais determinadas pela pandemia do COVD-19 e as 
determinações de distanciamento social, a sessão foi realizada presencialmente com 
24 pessoas, mas, também foi transmitida online através do Facebook. 

 

3 OBJETIVOS 

O Objetivo deste documento é apresentar o resultado da Consulta Pública realizada no 
âmbito do Prodesan, explicitando o processo de chamamento público, dinâmica dos 
eventos e principais perguntas e preocupações expostas pela população, assim como 
as respostas apresentadas a tais questões. 

 



 

 

Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará – PRODESAN 
Avalição Ambiental e Social – AAS 

 

4 

4 PRINCÍPIOS ADOTADOS NAS CONSULTAS 

A comunicação adotada para a execução das Consultas Públicas se pauta em uma 
proposta inclusiva, ou seja, os formatos e linguagem utilizados para a comunicação junto 
à população deverão se apresentar adequados para transmitir a informação ao público. 
É importante ressaltar que uma comunicação adequada procura preservar a integridade 
da informação, ao mesmo tempo que se adequa ao público alvo, neste sentido os 
seguintes critérios devem ser adotados: 

• A linguagem escrita deve ser simples e direta, evitando ao máximo termos 
técnicos e explicando-os quanto forem indispensáveis. 

• Deverão, sempre que possível, ser apresentados exemplos didáticos (desenhos, 
fotos, animações) de forma a transmitir à população a realidade do significam as 
obras que compõem o Programa. 

• Qualquer atendimento a solicitações/reclamações da população deverá ser feito 
com paciência e a atenção para o devido entendimento da demanda. Atenção 
especial deverá ser dada aos idosos. 

• As informações transmitidas ao público, independente do meio, devem ser 
simples, claras e transparentes. 

 

5 CONSULTAS PÚBLICAS  

De acordo com as políticas do BID, a Consulta Pública foi realizada com o intuito de 
divulgar e debater, além dos projetos previstos, a Avaliação Ambiental e Social (AAS) e 
o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) relativo aos projetos da amostra 
representativa. 

As atividades realizadas para a elaboração da consulta incluíram: 

• Divulgação: de acordo com as políticas do BID, deve ser garantida e 
comprovada a ampla participação das comunidades dos municípios que fazem 
parte do Programa. Isto significa a expressiva divulgação no chamamento da 
população para participação no evento, além de ser realizada em local ou meio 
de fácil acesso à população, em data e horário conveniente para adesão. 
Ressalta-se que a Consulta ocorreu independentemente de exigência ou não de 
Audiência Pública pelo órgão estadual ou municipal de meio ambiente. A 
comunicação para a consulta pública (chamamento) foi realizada com 
antecedência de 7 dias da sua realização. 

• Organização: o processo de Consulta foi facilitado por meio do Executor, 
Cosanpa, que providenciou e organizou infraestrutura para as transmissões 
(plataformas, vídeo, áudio etc.), site para cadastramento e divulgação do evento, 
pautada em diversas formas de comunicação direta e indireta junto às partes 
interessadas. 

• Registro da Consulta Pública: para as consultas que ocorreram através de 
transmissão online, foram registrados os nomes dos inscritos. Durante a 
transmissão, registraram-se a quantidade de pessoas na audiência em cada 
uma das plataformas. Foram feitos registros de telas durante a transmissão, 
permitindo verificar a interação do público. Foram registradas ainda as questões 
e recomendações levantadas, bem como, as respostas apresentadas durante a 
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reunião. Praticamente, todas as questões foram discutidas e respondidas 
durante o evento. 

• Foi também disponibilizado de forma imediata à divulgação do evento os 
documentos AAS, PGAS e MGAS em formato digital para consulta do público. 
Além disso, um infográfico com o sumário das obras e a apresentação com mais 
informações sobre o Prodesan e os documentos ambientais e sociais estavam 
disponíveis no site da instituição. 

O roteiro metodológico elaborado para o planejamento da Consulta Pública é 
apresentado no Anexo 1. 

 

5.1 Divulgação e Chamamento Público 

A divulgação ocorreu de duas formas básicas: a publicação de avisos e chamadas nos 
canais eletrônicos da Cosanpa (incluindo sites oficiais e redes sociais) e através de uma 
atuação mais direta, com envio de convites específicos para diversas entidades 
(governamentais ou não) e pessoas consideradas chaves para a redistribuição da 
informação. 

 

5.1.1 Publicação via Internet 

Foi criada uma página, no Site oficial da Cosanpa, com chamamento para a Consulta 
Pública, bem como para a disponibilização de materiais e documentos produzidos sobre 
o Prodesan. 
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Figura 1 – Página de Internet sobre o Programa 

 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 

 

5.1.2 Envio de Convites e Mensagens  

Foram identificadas pessoas, órgãos públicos e privados, instituições, entidades 
representativas etc. cujas atuações foram consideradas importantes para o processo de 
Consulta e, consequentemente, para o aprimoramento da proposta. 

A lista contemplou o chamamento das seguintes instituições: 

• Prefeitura Municipal de Belém (SEMOB, FUNBEL, SEURB e SEMMA); 

• Órgão Licenciador (SEMAS/PA); 

• Agências intervenientes ao licenciamento (IPHAN e IDEFLORBio); 
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• Associações de moradores do entorno do projeto (Foro de Entidades 
Comunitárias do Curió Utinga, formado com 1 associação e 3 Centros 
comunitários); 

• Empresas do entorno do projeto (CEASA e EMBRAPA); 

• Entidades de classe (OAB, CREA, CRBio, ABES e ABIOPA); 

• Instituições de Ensino Superior (UEPA, UFRA e UFPA); 

• Governo do Estado do Pará (SEFA, SEPLAD, SEDOP, DPE, PGE e MPE)  

• Sindicatos da Consanpa. 

A partir desta lista foi montado um sistema de comunicação via e-mail e reforçado pelo 
WhatsApp com contatos que receberam convite para a Consulta. Ao todo foram 
disparados 17 convites, sendo que seus ofícios são apresentados no Anexo 4 deste 
relatório.  

Além desses, foram utilizadas outras redes sociais de apoio, o Instagram e o Twitter.  

Figura 2 - Folder eletrônico com o convite  
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Fonte: Cosanpa, 2021. 

Figura 3 – Chamamento feito pelo WhatsApp 

 

Fonte: Cosanpa, 2021. 
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Figura 4 – Chamamento feito no Facebook 

 

Fonte: Cosanpa, 2021. 
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Figura 5 – Chamamento feito no Instagram 

 

Fonte: Cosanpa, 2021. 
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Figura 6 – Chamamento feito no Twitter 

 

Fonte: Cosanpa, 2021. 

 

5.1.3 Acesso à página do Prodesan 

Endereço do site: http://www.cosanpa.pa.gov.br/projeto-de-desenvolvimento-do-para-
prodesan/  

Endereço do Facebook: https://www.facebook.com/cosanpa/?ref=page_internal 

Foram registrados 615 visualizações na página disponibilizada no Facebook, com as 
seguintes informações: 

• Informações sobre o Prodesan; 

• Link para download da Apresentação do Programa; 

• Calendário da Consulta Pública; 

 

5.1.4 Apresentações e Apresentadores 

A Consulta realizada teve duração de aproximadamente 1 hora, incluindo a 
abertura/apresentação, exposição, a manifestação dos participantes e respostas 
fornecidas. 

A sessão teve início pontualmente às 14h30, com o Sr. Mauro Renan, representante 
da Unidade de Preparação do Programa da Cosanpa, fazendo a introdução sobre a 
Consulta e os motivos pelos quais ela estava sendo realizada. Na sequência, houve 
apresentação das estratégias do Prodesan e detalhamento dos componentes e projetos 

http://www.cosanpa.pa.gov.br/projeto-de-desenvolvimento-do-para-prodesan/
http://www.cosanpa.pa.gov.br/projeto-de-desenvolvimento-do-para-prodesan/
https://www.facebook.com/cosanpa/?ref=page_internal
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envolvidos, com a apresentação da Diretora da Cosanpa Fernanda Paes, do consultor 
do Programa Fabrício Gama e do Presidente da Cosanpa Dr. José Antonio De 
Angeles. Mauro Renan ainda fez a apresentação dos documentos ambientais e sociais 
elaborados durante o processo de preparação (AAS, PGAS e MGAS).  

A apresentação teve como foco transmitir aos ouvintes informações sobre o Programa, 
seus projetos e a necessidade de execução dos estudos ambientais e sociais como 
forma de atendimento às exigências do BID. Toda a dinâmica sobre o evento foi 
explicada para a organização da agenda, prestando as orientações sobre como o 
participante da consulta poderia interagir e realizar as perguntas, salientando-se 
também que na medida do possível todas as perguntas seriam respondidas ainda nas 
transmissões. Aquelas que eventualmente não fossem respondidas no momento, 
seriam respondidas e disponibilizadas nos próximos dias através do melhor sistema de 
contato do manifestante. 

Importante destacar que a Consulta Pública contou com a tradução para o sistema de 
LIBRAS. 

 

5.2 Detalhamento da Consulta Pública 

A seguir, é detalhada a Consulta Pública realizada para o processo de Preparação do 
Programa. 

• Realizada em 24 de setembro de 2021, entre as 14h30 e 15h30. 

Dinâmica do Evento 

Iniciando às 14h30, Mauro Renan faz a introdução com informações sobre a agenda, 
conteúdo e formas de manifestação possíveis durante o processo de Consulta. 

Mauro convida Fernanda Paes (Diretora Cosanpa) às 14h35 para fazer sua 
apresentação. Ela explica o que é o Prodesan, os investimentos, objetivos, entre outras 
informações que formam o conjunto do Programa. Falou ainda sobre a relação da área 
de atuação do Prodesan e justificativas de investimento. 

Fabrício Gama (Consultor do Projeto) é convidado a apresentar. Ele apresentou as 
justificativas de implantação do Prodesan, falou sobre problemas relacionados ao 
adensamento populacional e expansão urbana nos últimos 40 anos. 

Na sequência, a palavra é dada ao Presidente da Cosanpa, Dr. De Angeles que deu 
mais informações e detalhes dos investimentos em infraestrutura para melhoria no 
abastecimento de água. 

Mauro retorna a palavra, e apresenta as questões que envolvem a necessidade de 
cumprimento das Políticas Operacionais do BID, da necessidade de elaboração dos 
documentos e da realização da consulta pública. Explica também o que levou a 
definição de uma Amostra Representativa e como ela é importante para uma avaliação 
do Prodesan. Na sequência apresentou a avaliação de impactos, além da necessidade 
de cumprimento da legislação brasileira e das políticas do Banco. Detalhou a amostra e 
as tipologias de obras, incluindo os métodos de implantação. Explicou, por fim, as 
questões mais sensíveis que envolvem os impactos previstos a serem gerados pela 
implantação e operação do Prodesan, além de apresentar as medidas previstas para 
controlar e mitigar os impactos, além do sistema de gestão ambiental e social necessário 
para atender a essas demandas. 
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Às 15h06 as apresentações foram encerradas e aberta a sessão para perguntas e 
respostas da comunidade. Apenas uma pergunta foi feita presencialmente, sendo que 
outras 8 perguntas foram feitas remotamente, por e-mail. 

A seguir, é feita a transcrição das perguntas e respostas durante o processo de 
Consulta. 

 

Bárbara Faria, administradora e moradora de Belém, pergunta: gostaria de saber quanto 
tempo irão durar as obras das adutoras da Augusto Montenegro e Avenida João Paulo 
II? 

Resposta: Obrigado pela sua pergunta. O Prodesan tem um prazo de 5 anos, as obras 
em si devem durar 3,5 anos e acredito que as adutoras devem levar este período. A 
adutora João Paulo, que tem 7 km, deve durar em torno de um ano, e a Augusto 
Montenegro, que tem 14km, deve durar um pouco mais, quase dois anos e meio. Mas, 
são obras que serão executadas por método convencional, são diâmetros de várias 
dimensões, então, por isso esse prazo mais alongado. A ideia também é fazer essas 
obras separadas porque a interferência do trânsito local não dê influência de uma obra 
na outra. Então, deve começar pela João Paulo e em seguida Augusto Montenegro. 
Esse é o tempo de obra que vai ter total. 

 

Andreia Palheta, engenheira ambiental, pergunta: Qual será a destinação dos lodos da 
ETE Martir? Haverá o monitoramento do efluente que sai do emissário? 

Resposta: Muito obrigado pela pergunta, extremamente pertinente. Em relação à 
primeira pergunta do tratamento do lodo, nós já temos uma espécie de tratamento 
interno, então esse lodo passa por um processo de desaguação, para diminuir o teor de 
água e sólidos. E depois, nós temos um estudo de três cenários possíveis para o 
tratamento de lodo. Essa fase ainda é conceitual e estamos detalhando os três cenários 
para verificar qual o de melhor viabilidade técnica, custo e também ambiental. O primeiro 
cenário seria pegar esse lodo e enviar para um processo de blendagem, que seria fazer 
uma mistura desse lodo com algum outro tipo de resíduo de rejeito que tenha poder 
calorífico, e daí fazer a queima em um incinerador, já temos instalações licenciadas na 
região metropolitana para tal. O segundo seria também fazer a blendagem, mas, enviar 
para coprocessamento, que seria a queima em um forno de cimenteira, então, seria 
agregado à produção de cimento, essa solução também já existe, mas, seria um pouco 
mais distante, então estamos fazendo cálculos para ver a viabilidade. E a terceira 
solução seria fazer o transporte direto para um aterro sanitário na região metropolitana, 
essa solução seria fazer a codisposição, colocar o lodo da estação junto com o resíduo 
domiciliar, é claro existem alguns estudos técnicos que a gente precisa elaborar pra 
viabilizar isso, tipo qual a quantidade de lodo que é possível para não desestabilizar o 
maciço do aterro, verificar se a licença ambiental do aterro permite isso. Então, tudo isso 
ainda está em fase de estudo e detalhamento, do ponto de vista técnico, ambiental e 
econômico. A segunda situação é em relação ao monitoramento de efluente. Sim, é 
previsto um plano de monitoramento de efluentes, conforme prevê a legislação, tem 
vários parâmetros que a gente precisa fazer no monitoramento com a periodicidade 
adequada, conforme o plano que está sendo apresentado no projeto de licenciamento 
ambiental. Então, sim, nós temos o plano previsto e implantado dentro da licença de 
operação, a gente está nessa fase agora atualizando a licença de instalação para fazer 
a obra, mas, uma vez a obra concluída para a ETE e emissário operarem, eles precisam 
ter um plano de monitoramento desse efluente. 
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Luiz Guilherme, advogado, pergunta se considerando a construção da Estação de 
Tratamento Bolonha, haverá necessidade de aumentar a produção de água captada no 
rio Guamá. 

Resposta: Na verdade, as obras contempladas no Prodesan visam a proteção do 
manancial. Então, estão diretamente relacionadas à redução de custos, produção do 
manancial e redução de custos do tratamento de água. Claro que também temos 
projetos que contribuem com a efetiva produção de água. Nós temos o projeto de 
redução de perdas que a gente estima que hidraulicamente possa se alcançar o 
equilíbrio dessa produção para distribuição. A princípio, a captação de água dos lagos 
não vai aumentar, o que vai tentar equalizar é a produção da ETA, ou seja, o que vai 
tentar é sempre estar produzindo os 6.4 que estão previstos no Bolonha. Com os 6.4 
previstos no Bolonha, a gente consegue aduzir por essas duas adutoras corretamente, 
então, não vai precisar, a princípio, de nenhum aumento da captação dos lagos. Com 
isso, a gente vai produzir o que efetivamente o Bolonha está dimensionado. Na 
realidade, a gente aumentando a produção de água de Bolonha, a gente vai eliminar 
alguns poços que hoje abastecem essas regiões. Quando introduz a adutora nessas 
áreas de expansão, ao mesmo tempo todos aqueles poços que funcionavam para 
abastecimento da população deixam de funcionar e aí faz a adução só pelo tratamento 
do Bolonha. O que vai ser efetivamente ser mantido é a produção nominal da ETA 
Bolonha que é 6.4 hoje, 3,2 em cada módulo. 

 

Matheus Barros, pergunta: Quais as medidas que vocês vão tomar para não prejudicar 
o trânsito durante as obras? 

Resposta: Muito obrigado Matheus e a todos que estão assistindo nossa live. Eu quero 
dizer realmente a população está muito preocupada com essa questão de trânsito e é 
muito importante isso. Realmente, nós temos várias ações e estamos aprendendo muito 
com as obras que nós estamos executando hoje na cidade de Belém e vamos propor 
sempre melhorias. Então, as adutoras, a princípio, vão ser executadas pelo método 
convencional, de abertura de valas, e elas vão ser abertas e fechadas conforme vai 
caminhando a adutora e vai sendo executada. Como a adutora não tem ligação, ela só 
pode ter interligações de derivação, a gente não vai ter problemas como nós temos hoje 
na cidade de Belém que é a espera do buraco por causa das interligações, 
desinterligações e capeamento da rede velha. Nós não temos rede velha lá, só rede 
nova. Então a adutora vai ser construída no projeto previsto no alinhamento e vai ser 
executada dentro das normas, dentro do que o SEMOB, o que o pessoal de trânsito 
autorizar para nós, dentro do que a SESAM (Secretaria de Saneamento Municipal) 
também nos orientar, cumprindo todos os rigores da norma e fazendo uma sinalização 
que possa prevenir qualquer acidente e qualquer dano material ou imaterial. 

 

Obasicodosaneamento (nick name): Onde encontramos o modelo do kit santiário? 

Resposta: O material que está disponível no site pode encontrar toda a especificação 
deste kit. Para melhor entendimento este material já está disponível e para consulta. 
Ratificando, desde o dia 17 de outubro já encontra-se disponível no site da Cosanpa um 
banner destacando o Prodesan. Clicando no banner, vocês vão ter acesso a essa 
apresentação que nós fizemos hoje, e também ao Manual de Gestão Ambiental e Social, 
o Plano de Gestão Ambiental e Social e a Avaliação Ambiental e Social. Então, neste 
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material vocês tem informações sobre o kit sanitário e muito mais informações técnicas, 
então, está disponível a qualquer pessoa que queira fazer o download na internet desse 
material. 

 

Rafaela fez duas perguntas: Por quanto tempo os buracos das adutoras ficarão abertos? 
Qual será o impacto no trânsito e como será resolvido? 

Resposta: Percebo que o pessoal está um pouco traumatizado por causa dos buracos 
de Belém, mas, isso vai passar. É como tomar um remédio para depois melhor de uma 
doença. As redes que a gente tinha existentes em Belém realmente estavam 
insustentáveis. Nós tínhamos muitos problemas de vazamento e só com a troca da 
tubulação já estamos reduzindo muito as nossas perdas. O MND é o melhor método 
que a gente tinha para fazer este tipo de obra. Voltando ao caso da Rafaela, gostaria 
de agradecer a pergunta, por quanto tempo o buraco da adutora ficará aberto. É o tempo 
necessário para fazer a abertura da vala, assentamento da tubulação, soldagem ou 
colocação da junta, fazer o escoramento necessário a ancoragem, depois o aterro e a 
compactação deste trecho e depois a pavimentação. Elas não irão afetar as rodovias, 
irão passar ao lado das rodovias e das avenidas citadas e vão seguir as normatizações 
que o SETRAN, Secretaria de Transporte, vai fazer, que o Detran vai fazer, que o 
SEMOB. Vamos seguir todos os regulamentos, e cada dia que a gente passa eu digo 
que é um aprendizado. Então, eu digo que estamos aprendendo muito com essas obras 
e vamos cada vez mais melhorar para as obras futuras. Com isso, vocês fiquem 
tranquilos que nós aprendemos muito rápido. Mas, enfim, o tempo necessário para fazer 
a abertura, porque cada adutora tem um diâmetro, tem um material, mas, é o tempo 
necessário para abrir trecho por trecho e ele vai sendo fechado também trecho por 
trecho para abrir outro. Então, fiquem tranquilos. Qual será o impacto no trânsito? O 
impacto no trânsito será mínimo, mas, vai ser muito grande a melhoria na qualidade de 
vida das pessoas. Hoje em dia nós temos poços espalhados por toda a região e isso é 
muito difícil da gente controlar a qualidade dessa água, nós temos todo um sacrifício 
para fazer isso, a gente tem oscilações dessa qualidade de água, porque são águas 
subterrâneas, e com a água vinda do Bolonha a gente tem uma qualificação muito 
melhor, temos uma quantidade muito melhor de água. Então, com isso, nós vamos ter 
um abastecimento melhorado para toda nossa periferia que clama muito e que pede 
muito essa melhoria da qualidade da água 

 

Maysa Sarah fez os seguintes questionamentos: Qual o prazo da obra? As obras vão 
acontecer ao mesmo tempo? As obras vão se estender para as ruas? Vai ser feito algum 
plano para reduzir os transtornos? Vai ser feito algum tratamento no lago Bolonha, que 
estava recebendo esgoto? 

Resposta: O Prodesan tem 5 anos, as obras em especial tem três anos e meio, pois, 
tem projeto, tem gerenciamento, tem a licitação, e depois que conseguir o financiamento 
do BID, que esperamos acontecer até o final do ano, a gente vai poder fazer a 
contratação das empresas que vão executar essas obras, abrir oportunidades de 
emprego. A Cosanpa e o Governo do Estado abrindo oportunidade de emprego, 
trazendo o desenvolvimento às nossas regiões, da nossa infraestrutura e a 
disponibilidade de água para a população. Isso é mais importante que o tempo que a 
obra vai durar, mas, respondido já. Se as obras vão acontecer ao mesmo tempo já foi 
respondido. As obras vão se estender para as ruas? Em alguns casos, sim, quando for 
fazer rede de distribuição, as adutoras vão por um encaminhamento único, são feitas 
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em avenidas mais largas e com mais disponibilidade, e depois as redes de distribuição 
são feitas pelas ruas laterais e as ruas menores, para que possa distribuir essa água 
que vai aduzir. Mas, geralmente, a gente faz a adutora ligando a um centro de 
reservação, e desse centro de reservação é que é feita a distribuição. Então, será feita 
primeiro a adutora, o centro de reservação e depois as distribuições das redes. A rede 
de distribuição é a última etapa dessas obras de grande porte. Se vai ser feito algum 
plano para reduzir os transtornos, sim, inclusive essa escuta pública é um termômetro 
para poder adequar, receber sugestões para incorporar nos projetos, nós falamos do 
Plano de Comunicação Social e também do Plano de Trânsito. Claro, a gente aprende 
com os problemas do passado, então, tudo isso irá contribuir com o sucesso do 
Prodesan. Pergunta, também, se vai ser feito algum tratamento no lago Bolonha que 
estava recebendo esgoto. Então, a primeira ação é diminuir essa contribuição, com a 
drenagem de duas bacias, com a instalação de redes coletoras e o tratamento do esgoto 
a gente diminui sensivelmente a contribuição de esgoto para esse lago, e em um 
segundo momento nós iremos manter as ações operacionais da Cosanpa de limpeza 
de macrófitas, de dragagem e tudo isso contribui para a autodepuração e recuperação 
do lago, melhorando a qualidade da água e reduzindo o custo de tratamento. 

 

Vando Pantoja, solicitou informações sobre o andamento do Concurso 2017 no qual foi 
aprovado no Cargo de Assistente Administrativo - Unidade Ilhas.  

Resposta: Esta pergunta não foi respondida durante a Consulta Pública, pois 
observamos que ela não guarda relação ao PRODESAN, todavia, a mesma foi 
encaminhada e será respondida, quando oportuno, pela área responsável.  

 

Adria Miranda gostaria de saber quais medidas serão adotadas para mitigar a desordem 
na rotina do trânsito e se haverá algum planejamento para a população diretamente 
afetada pelas obras. 

Resposta: Bom dia, Adria. Obrigado por sua participação na Consulta Pública do 
PRODESAN-PA. Umas das medidas para mitigação no impacto no trânsito é a 
preparação um Programa de Mitigação de Impactos no Trânsito, prevendo a parceria 
com as instituições municipais responsáveis. Além disso, outro plano a ser contemplado 
é o de comunicação social para atendimento e informações junto a população 
diretamente afetada. Esperamos ter respondido sua dúvida. 

 

Para finalizar, deixa os agradecimentos à SECOM, Secretaria de Comunicação do 
Governo do Estado do Pará que nos apoiou em toda a organização do evento, 
transmissão e todo o cerimonial. Agradeço também à SEPLAD, Secretaria de 
Planejamento de Estado e Administração, a todos os colegas do BID. Agradece à 
Cosanpa e colegas que estão presentes e que também vem atuando desde 2013 no 
desenvolvimento desses projetos e na revisão desses projetos e assim que consigamos 
o financiamento, na execução desses projetos. E agradece, por último, toda a audiência 
que acompanha presencialmente o evento e nas redes sociais. O evento encerra neste 
momento, mas continua nas redes sociais. 
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Questionamento enviado após a sessão de Consulta Pública ao vivo: 

Alessandro Viegas, engenheiro sanitarista e civil, parabenizou a Cosanpa pelos 
trabalhos e fez o seguinte questionamento: existe previsão de implantação de projetos 
de sistema de coleta e tratamento de esgoto, uma vez que em nossa cidade o percentual 
de atendimento em comparação à água é muito menor? 

Resposta: Primeiramente gostaríamos de agradecer sua participação na consulta 
pública. Sabendo a importância da participação da sociedade e, principalmente dos 
profissionais desaneamento que podem contribuir satisfatoriamente com o PRODESAN. 
Respondendo ao seu questionamento: A COSANPA tendo a preocupação de ampliar a 
cobertura de esgoto possui alguns projetos em andamento na USPA, como por 
exemplo, 2 etapa da ETE Una, ETE Coqueiro e Sideral. Para maiores informações favor 
entrar em contato com a Unidade de Projetos da COSANPA pelo telefone 3202-8448. 
Com relação ao PRODESAN, estamos com o projeto de implantação da 1° etapa do 
Sistema de Esgotamento Sanitário no entorno da APA Utinga. A segunda etapa da Obra 
está em finalização e então ser destinada para captação de recursos. Quaisquer dúvidas 
estamos a disposição. 

 

Registros e imagens 

A seguir são apresentadas imagens do processo de consulta da consulta pública  

 

Figura 7 – Página de Abertura da Consulta Pública no Facebook 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 
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Figura 8 – Apresentação de Mauro Renan durante a Consulta Pública 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 

 

Figura 9 – Apresentação da Diretora da Cosanpa Fernanda Paes 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 
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Figura 10 – Consultor Fabrício Gama em apresentação 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 

 

Figura 11 – Presidente da Cosanpa Dr. José Antonio de Angeles 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 



 

 

Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará – PRODESAN 
Avalição Ambiental e Social – AAS 

 

20 

Figura 12 – Área de entrada da sala utilizada para a Consulta Pública 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 
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Figura 13 – Equipe da Cosanpa na realização da Consulta Pública 

 

Fonte: Cosanpa, 2021 (via Facebook®) 

 

6 CONCLUSÃO 

A consulta pública foi realizada em sua totalidade, atingindo mais de 600 visualizações 
pelo canal do Facebook da instituição. O esforço de divulgação e chamamento foi 
concentrado nas redes sociais, no qual a Cosanpa tem um canal de relacionamento 
bastante explorado para a divulgação de informações com seus clientes. O esforço de 
mobilização contou também com o uso de ferramentas virtuais com comunicação direta, 
como o envio de folders por e-mail.  

O Prodesan contou ainda com uma página de internet exclusiva para seus conteúdos, 
dentro do site da Cosanpa, onde estão publicados informações, infográficos, 
apresentações sobre o Programa e também os documentos sociais e ambientais 
elaborados. 

Não foram feitos muitos questionamentos durante o processo de consulta pública, 
havendo perguntas de naturezas diversas, mas, notando-se uma preocupação do 
público relacionado às questões de interferência no transporte e nas vias pela abertura 
de valas para implantação da rede, e incômodos associados. Esta é uma questão que 
merece atenção na fase de implantação do Prodesan, devendo-se ter primazia na 
implantação dos programas relacionados aos impactos sociais e econômicos 
temporários, comunicação social, e gestão de trânsito, bem como a preocupação com 



 

 

Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará – PRODESAN 
Avalição Ambiental e Social – AAS 

 

22 

a redução do tempo de abertura das valas, sendo estes Programas Socioambientais 
previstos no PGAS e MGAS. 

A Consulta Pública contou com apresentação em LIBRAS, o que é uma boa prática 
relacionada à acessibilidade. Porém, não foi possível identificar outros instrumentos que 
proporcionassem acessibilidade em outras situações. 

Sobre a questão de gênero e diversidade, apesar de não ter sido possível quantificar 
estatisticamente o número de mulheres que acessaram o conteúdo do Programa e a 
Consulta Pública, a maioria (5 de um total de 9) dos questionamentos foram feitos por 
mulheres. Outra estatística que foi possível aferir foram as curtidas na rede social, que 
mostraram que de 50 curtidas feitas na página da Consulta, 23 era do público feminino. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 – Roteiro Metodológico do Processo de Consulta Pública 

 

Abrangência 

Deste modo será realizada 01 (uma) consulta pública, em formato híbrido, quando 
deverão ser apresentados os documentos sociais e ambientais (AAS/PGAS e MGAS), 
com enfoque nos impactos, programas e soluções. 

Em virtude das restrições sanitárias (COVID-19) a Cosanpa propõe que a consulta 
pública seja realizada com uma apresentação geral das obras múltiplas previstas no 
PRODESAN, seguindo com um maior detalhamento das Obras da ETE Martir, contando 
com a presença física (presencial) de até representantes das partes relacionadas 
(seguindo todos os protocolos sanitários preventivos vigentes no Estado); e de forma 
simultânea, deverá ser transmitida ao vivo, via redes sociais (Facebook) da Cosanpa. 
Este formato visa alcançar o maior número possível de pessoas para apresentar o 
projeto e coletar proposições a serem incorporadas aos Projetos executivos das obras 
PRODESAN. 

O evento será divulgado previamente e o material de referência disponibilizado via 
website da Cosanpa, ambos com antecedência mínima de 7 (sete) dias da realização 
do evento. Bem como criado canais para recepção de manifestações da comunidade, 
tais como: endereço eletrônico e redes sociais, os quais permanecerão disponíveis pelo 
menos 7 (sete) dias após a realização do evento. 

 

Identificação das Questões Prioritárias 

Para as consultas, deve-se abordar os impactos socioambientais benéficos e adversos 
dos projetos, e que sejam relevantes na discussão com o público. 

No geral, as seguintes questões são antecipadas: 

• Aumento na circulação de pessoas e automóveis; 

• Riscos de deslizamento ou acidentes; 

• Pagamento por serviços essenciais (água e esgoto); 

• Incômodos às comunidades; 

• Transporte e logística; 

• Capacidade de suporte da infraestrutura urbana no entorno da área de 
reassentamento; 

• Ruído, poeira e odores; 

• Posição da ETE Mártir no Parque Estadual do Utinga e localização do emissário de 
efluentes tratados. 
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Identificação e análise dos atores e partes interessadas 

A seguir é apresentada a Matriz Referência dos Atores e Partes Interessadas, até o 
momento identificada: 

• Prefeitura Municipal de Belém (SEMOB, FUNBEL, SEURB e SEMMA); 

• Órgão Licenciador (SEMAS/PA); 

• Agências intervenientes ao licenciamento (IPHAN e IDEFLORBio); 

• Associações de moradores do entorno do projeto (Foro de Entidades Comunitárias 
do Curió Utinga, formado com 1 associação e 3 Centros comunitários); 

• Empresas do entorno do projeto (CEASA e EMBRAPA); 

• Entidades de classe (OAB, CREA, CRBio, ABES e ABIOPA); 

• Instituições de Ensino Superior (UEPA, UFRA e UFPA); 

• Governo do Estado do Pará (SEFA, SEPLAD, SEDOP, DPE, PGE e MPE)  

• Sindicatos da Consanpa. 

 

Organização da Consulta 

Está prevista a realização de 01 (uma) consulta pública significativa junto às partes 
interessadas do PRODESAN. O agendamento, convite e organização do evento serão 
realizados pela equipe da Cosanpa. 

 

Tabela 1 – Padronização das Consultas, por Item da Amostra 

Item Formato de Consulta 

Implantação de SES APA Utinga (sub bacia B 
5.1.1 e ETE Mártir) 

Híbrido – detalhada  

Reforma e ampliação de setores da UN-BR (zona 
de expansão) 

Híbrido – geral, inserida na ETE Martir  

Reforma e ampliação setores de abastecimento 
da UN-SUL (zona central) 

Híbrido – geral, inserida na ETE Martir 

Reforma, ampliação, redução de perdas, setores 
7 e 9- UN-SUL E UN-NORTE (Zona Central) 

Híbrido – geral, inserida na ETE Martir 

Implantação da adutora Augusto Montenegro 
(setores Ipasep e Sideral) 

Híbrido – geral, inserida na ETE Martir 

(*) entende-se como sistema híbrido uma reunião pública com público reduzido selecionado da 
lista de partes interessadas, dando-se importância para o convite de lideranças representativas, 
mas, não se limitando a isto, com transmissão ao vivo nas redes sociais, incluindo sistema de 
interação e recebimento de manifestações por via remota também, além dos debates ao vivo.  
 

As Minutas da Avaliação Ambiental e Social (AAS), do Plano de Gestão Ambiental e 
Social (PGAS) e do Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) devem estar 
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disponíveis com antecedência mínima de 07 (sete) dias da data da consulta, no site da 
Cosanpa. 

Recursos Alocados Previstos 

Pretende-se realizar 01 consulta para apresentação do Programa e documentos sociais 
e ambientais (AAS/PGAS e MGAS). A consulta será em formato híbrido, com um grupo 
de até 30 representantes participando de forma presencial (seguindo todos os 
protocolos de prevenção à COVID-19: distanciamento social, locais arejados, 
disponibilização de álcool gel e exigência de máscaras) e filmagem e transmissão via 
redes sociais da Cosanpa. Todos os participantes (presencial ou virtual) poderão enviar 
perguntas e tecer considerações durante o processo de consulta, via os canais criados 
especificamente para recepção de manifestações da comunidade, tais como: endereço 
eletrônico e redes sociais. 

A Consulta Pública apresentará versões preliminares dos documentos ambientais (AAS, 
PGAS e MGAS), abarcando todos os temas relacionados às obras. O processo de 
consulta deve ser dirigido às pessoas que estão na área diretamente afetada e/ou 
beneficiada pelo Programa, abarcando também públicos diversos, atores sociais, 
agentes governamentais, lideranças comunitárias, entre outros. O chamamento e 
mobilização deverão contemplar estratégias de comunicação direcionadas ao público-
alvo. 

• Consulta Pública híbrida 

o Local: Auditório da SEPLAD (Travessa do Chaco, bairro do Marco), com 
transmissão via internet 

o Data e Horário: 24 de setembro de 2021 (sexta feira) – das 14:30 às 15:50h 

o Tempo previsto: até 1 hora e vinte minutos, sendo 40 minutos de 
apresentações e até 40 minutos de perguntas e respostas; 

o Sistemas audiovisuais: Sistema de Som, Projetor e sistema de gravação e 
transmissão pela internet; 

o Modelo: híbrido (presencial e virtual), com o seguinte público-alvo.  

Apesar do foco dado ao público-alvo de cada consulta, não haverá qualquer restrição 
de participação nos pleitos, sendo esses eventos abertos a qualquer interessado no 
processo de consulta do Programa. 

Chamamento e Mobilização Social 

O convite para os eventos e a mobilização dos interessados serão realizados através 
de conteúdos produzidos pela área de comunicação da Cosanpa, divulgados no site e 
nas redes sociais da Companhia, assim como no portal de notícias do Governo do 
Estado, e enviado para os meios de comunicação e imprensa local para divulgação 
espontânea. 

Todos os conteúdos também serão disponibilizados através do site institucional 
http://www.cosanpa.pa.gov.br/, e divulgados via redes sociais (Facebook), com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias da data dos eventos. 

No período da divulgação e chamamento, será disponibilizado um canal de 
contribuições online para manifestação dos interessados. O canal configura-se em e-
mail que será divulgado em todas as mídias utilizadas pela estratégia de comunicação 

http://www.cosanpa.pa.gov.br/
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da consulta pública e através das redes sociais já utilizadas pela Cosanpa (Facebook). 
Este canal também estará disponível para recebimento de contribuições pelo prazo de 
uma semana após realizadas as consultas públicas. 

Importante ressaltar que um esforço de chamamento para a participação deverá ser 
promovido anteriormente ao início das consultas, verificando-se a participação das 
partes interessadas que se inscreveram previamente no cadastro do site, e das 
lideranças representativas conhecidas. 

Diretrizes para Gênero em desenvolvimento 

Com relação à questão de gênero, deve-se promover o processo de consulta pública às 
partes interessadas de modo democrático, igualitário e participativo, algumas diretrizes 
devem ser assumidas ao longo das ações de mobilização, chamamento e participação, 
a saber: 

• Avaliar necessidades específicas e dificuldades que as mulheres possam ter para 
acessar o processo de consultas virtuais com base na desagregação de dados 
socioeconômicos e informações de gênero; 

• Ampliar os tempos de coleta de sugestões e comentários aos estudos ambientais e 
sociais e ao projeto de forma geral, considerando o tempo reduzido pela 
sobreposição de tarefas domésticas e familiares, permitindo as mulheres de 
participarem das consultas; 

• Verificar se as representações locais incorporam a representação por gênero, a fim 
de garantir a amplitude das demandas das mulheres e seus anseios e sugestões 
que contribuam com o desenho proposto no Programa;  

• Garantir o alcance a suporte técnico para as pessoas que necessitam de orientação 
ao acesso às plataformas virtuais (Facebook, etc.), alcançando o público feminino 
que possuam dificuldades no acesso a ferramentas de comunicação a partir de suas 
casas; 

• Analisar a estatística de participação feminina e masculina no primeiro processo de 
consultas. Caso haja diferenças significativas, deve-se promover ações que 
ampliem o equilíbrio participativo, como a mobilização de equipe de apoio da UGP 
para participantes, ou alternativas de participação mais inclusivas. 

 

Roteiro da Consulta 

A seguir, é apresentado o planejamento de roteiro para a consulta pública. 

Parte 1: A Consulta será iniciada com uma breve abertura, contando com informações 
sobre os objetivos do evento, a programação e orientação sobre a forma de 
participação que estará disponível durante toda a apresentação por meio do 
espaço de comentários no Facebook. Nesse momento, também será realizada 
a apresentação das entidades promovedoras da Consulta. 

Parte 2: Na sequência, será realizada uma apresentação do projeto, de forma sintética 
e objetiva, em linguagem corrente e acessível ao público geral e com o auxílio 
de recursos audiovisuais que facilitem o entendimento dos presentes. Dentre 
os recursos utilizados, a transmissão contará com computador e placa de 
vídeo, câmera, placa de captura, software de transmissão broadcast e 
microfone direcional. Um representante habilitado da Cosanpa fará a 
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apresentação institucional e do projeto. Membros da equipe de planejamento, 
social, engenharia e meio ambiente da Cosanpa completam o grupo de 
especialistas para esclarecimentos do projeto. Serão abordados os objetivos e 
justificativas do projeto, sua descrição e suas alternativas tecnológicas e 
locacionais. 

Parte 3: Socioambiental: Os especialistas da Cosanpa transmitirão uma síntese dos 
resultados de diagnóstico social e ambiental da área de influência do programa; 
a descrição dos possíveis impactos ambientais da implantação e operação de 
atividades; a caracterização da qualidade ambiental futura da área de 
influência; a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas 
em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem 
ser evitados; o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, 
indicando os responsáveis por sua execução e os mecanismos de 
comunicação para escuta e resposta a reclamações nas fases de planejamento 
e execução das obras do projeto. 

Parte 4: Após as apresentações, será aberto um espaço para ampliar a possibilidade de 
manifestação dos participantes, expondo sua percepção do projeto, dúvidas e 
expectativas. As questões recebidas de forma virtual serão compiladas por 
ordem de chegada e/ou agrupada por grupos temáticos, as quais serão lidas e 
respondidas de forma alternada as inscrições para manifestações dos 
participantes presentes fisicamente no local do evento. Desta forma, teremos a 
oportunidade de maior alcance e abrangência de participação, para captar a 
realidade local do ponto de vista dos participantes e posterior avaliação e 
análise de sua pertinência e direcionamento no projeto. A organização das 
manifestações virtuais será realizada nos bastidores por uma equipe de pelo 
menos um técnico, que, desde o início da sessão, irá organizar as contribuições 
por ordem de manifesto e aglutinando os assuntos correlatos para facilitar a 
devolutiva. 

Parte 5: Apresentação das respostas pelos executores do Programa. As respostas que 
por motivos técnicos ou de tempo não forem contempladas no momento, serão 
respondidas no site Cosanpa. As perguntas serão respondidas, utilizando-se 
critério baseado na ordem da manifestação, questionamentos ou contribuições 
semelhantes, e relevância e complexidade ao escopo do pleito. 

Parte 6: Por fim, serão apresentados os canais de comunicação para diálogo e 
resolução de questões, agradecimentos e encerramento do evento. 
Complementarmente, será informado ao final da sessão os canais que estarão 
disponíveis para recebimento de contribuições relacionadas ao escopo do 
Programa e dos documentos ambientais e sociais por um período de uma 
semana após o evento. 

Obs.: A consulta será registrada com ATA, gravações, fotografias para documentação 
e posterior revisão do material. A audiência será gravada e editada, com o objetivo de 
produzir documentos que comprovem a realização da consulta pública e as lições 
aprendidas pelo programa durante a fase de consultas. 

Recursos tecnológicos para comunicação remota 

Toda comunicação envolvendo atividades de chamamento, transmissão da Consulta 
Pública, disseminação de dados, coleta de informações, coleta de manifestação das 
partes interessadas e atendimento aos questionamentos devem incluir ferramentas 
tecnológicas para comunicação remota. 
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Os meios de transmissão e de comunicação remota previstos são: 

• Facebook: (i) podem ser utilizados para divulgar na rede social o evento, com 
divulgação no feed de notícias; (ii) podem ser os principais meios de transmissão da 
consulta e manifestação dos participantes; (iii) as manifestações podem ser feitas 
através da própria página das redes sociais, que pode estar disponível durante o 
tempo das apresentações, por mensagens que serão gerenciadas por mediadores; 
(iv) Os participantes da consulta pública devem ser incentivados a realizar um breve 
cadastro, porém, não sendo obrigatória sua realização para participação no 
processo de consulta pública; (v) qualquer pessoa poderá assistir ao evento, mesmo 
não possuindo perfil ou cadastro na rede social ou canais de transmissão utilizados, 
sendo necessário apenas ter um aparelho com sistema de telecomunicação remota 
(computador, aparelhos celulares, etc.), browser e acesso à internet. 

• Importante destacar que quanto mais informações de cadastro melhor poderá ser a 
avaliação posteriormente ao processo de consulta, com estimativa de total de 
participantes, quantidade de homens e mulheres, representações, etc. 

Medidas de Segurança em caso de contato com a população (formato híbrido de 
consulta) 

Para as situações em que o contato for inevitável, mesmo que somente entre duas 
pessoas, deve-se tomar as seguintes precauções: 

• monitorar periodicamente os membros das equipes de campo (febre, tosse, 
sintomas relacionados), devendo haver dispensa do colaborador ou 
encaminhamento ao sistema de saúde adequado caso apresente sintomas; 

• procurar manter a distância de 2 metros entre as pessoas, sempre utilizando EPI’s 
adequados, como máscaras faciais; 

• disponibilização e fiscalização do uso de EPI e higienização: máscara, álcool em gel 
70%; 

• isolamento social de membros da equipe que se encontram no grupo de risco (mais 
de 60 anos, diabetes, hipertensão, insuficiência renal crônica, doenças respiratórias 
crônicas, doenças cardiovasculares, entre outras semelhantes consideradas pelas 
autoridades sanitárias.) 

• paralisar, total ou parcialmente, as atividades para garantir a saúde e segurança dos 
membros da equipe e comunidade, em caso de emergência e agravamento da 
pandemia em situação crítica. 
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Anexo 2 – Lista de Participantes da Consulta Presencial 
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Anexo 3 – Apresentação/slides da Consulta Pública 
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Anexo 4 – Ofícios de convite para a Consulta Pública 
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Oficio nO. 358-P/2021 

A Sua Excelencia a Senhora 

VERA OLIVEIRA 
Secreta ria de Estado de Comunica<;ao 
Belem-PA 

Assunto: Consulta Publica BID. 

Senhora Secreta ria, 

Belem (PA), 17 de setembro de 2021 

.. 
:., 

lolJ . jO'-1 J '0 j 

7.1 09. ]j 11"6!'1::~ 

Ao cumprimenta-Ia, viemos por meio deste solicitar apoio dessa 

Secreta ria, para transmissao on-line e em tempo real, da Consulta Publica referente ao 

processo de financiamento do Programa de Desenvolvimento de Saneamento do Para 

(PRODESAN), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 0 evento sera 

realizado no dia 24 de setembro de 2021, as 14:30 horas, no auditorio da Secretaria de 

Planejamento e Administra<;ao do Para (SEPLAD), na Travessa do Chaco, bairro do 

Marco, em Belem. 

Pelo exposto, colocamo-nos a disposi<;ao para informac;5es 

complementares, e antecipamos os agradecimentos pela aten<;ao dispensada ao pleito. 

Atenciosamente, 

Av. MagalhAes Barata, 1201 
Fone: (91) 3202-8562 - Fax: 3236-2199 - CEP: 66.060-670 - Belem- Para 

E-mail: cos<:lnp<!9ab@c:osanpa.pagov.hr 
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* 
Oficio Circula r nO , OOl- P/20 2 1 

Belem (PA), 21 de <,et~mbro de 2021 

A , :;. 
Univers idade do Estado do Para (UEPA) 
Rua do Una nO 156 balrro Teh~grafo , 

Belem·PA 
.j;JJ1 . .fo I-t Cl S ~"'> 

J2.u~ J) J"; 
I\ssunto Convite para part icipac;ao na Co nsu lta Publica Presencial dc., PRDJETO DE 

DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA. - PRDOESAN. 

A COMPANH IA DE SANEAMENTO 00 PARA (COSANPA), vem por lllelO deste 

tannular convlte para particlpar da "Consulta Publica PresenCia I" a 5er rea llzada em 24 de 

setem bro de 2021 as 14 30h no Audltono da Secretana de Eslado de PlaneJamt:nlo '" 

Admln lslra«;:ao (SEPlAD), na Travessa do Chaco. nO 2350 balno do Marco Belen PA Cep GG091 

54? sob,e 0 PROJETO DE DESENVOLVI MENTO DE SANEAMENTO DO PAR~ - PRODESAN 

o evento ocorrera de manelra hibnda (com 30 pessoas presenclalmente 

conslderando a capacldade de acomodacao no espaco do evento segUindo lodos os prolocolos 

sanlt21f10S para preven¥BO it COVI D-1 9 . e transmltlda Slmultaneamenle via -edes socials da 

COSANPA) 

o PRODESAN e um proJeto que encontra-se em fase de Prepardcao e Aprovacao 

de -lnanClamento Internaclona l. na ordem de US 125 000 000,00 (cenlo e vlnte CinCO mllhoes dOl ares 

amencanos) . Junto ao BANCO INTERAMER ICANO DE DESENVOl VIMENTO {BID}, para (Carta 

Consulta N° 60739/2021 . aprovada em 22.12.2020. Junto ao MINISTERIO OA ECONOMIA I 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ECON6 MICOS INTERNACIONAIS - SAIN) onde ve<sam como 

pmponenles GOVERNO DO EST ADO DO PARA SECRETARIA DE EST ADO OE 

PLANEJAMENTO E ADMINISTf<A<;:AO (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

ICOSANPA) e tern por obJetlvos (I) melhona do acesso e da qualldade dos SEf W'::OS de agU3 e 

esgoto (II) melhona da eficlenclD operaclonal da prestacao dos servll:;os de agua e (III) melhona da 

gestao empresanal da COSANPA, com foco em genero e em Inovacao tecnologlca 

Encamlnhamos em anexo. uma breve apresentacao Instltuclonal do PRODESAN 

para melhor entendlmento do Program a 

Sem mais. agradecemos a atenyao e estamos a dlsposl(;:ao para 

esclareclmentos adlClonais que porventura seJam necessarios 

Alenclosamente , 
JOSE ANTONIO DE =:'_doglUoi_1OSt 

ANGElIS:0042299888S =~=~Ig .(1)'00' 

Jose Antonio De Ange lis 
Presldente 

E·m311 c;osanpa9aq@co..!@~a gc'IV *21 
02-8562 Fax 3236-2199 CEP 66060-670 Bpjem- Prarra 
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* Companhia lie SaneumenlO (/0 Para 

oficio nO. 339-P/2021 

Belem (PA), 14 de setembro de 2021 

A Sua Excelencia a Senhora 
HANA SAMPAIO GHASSAN 
Secret,kio de Estado de Planejamento e Administrac;ao 
Belem-PA 

Assunto : Cessao de Audit6rio. 

Senhora Secretaria, 

"",lit jo 7., 10~j 
J0 'oCI · dJ })AJ~ 

Ao cumprimentil-la, fazemos referencia ae Projeto de Desenvolvimento de 

Saneamento do Para (PRODESAN), 0 qual vem sendo desenvolvido no contexto da Carta 

Consulta nO , 60739/2021, aprovada em 23,12.2020, junto ao Ministerio da Economiaj 

Secretaria de Assuntos Economicos Internacionais (SAIN), onde versam como 

proponentes 0 Governo do Estado do Para, Secreta ria de Estado de Planejamento e 

Administrac;ao, e Companhia de Saneamento do Para. 

Nesse sentido e, visando a cumprimento dos requisitos obrigatorios para 

avanc;o da Preparac;ao e Aprovac;ao de financiamento internacional junto ao Banco 

Interamericano de Oesenvolvimento (BID), faz-se necessario a realizac;ao de "Consulta 

Publica", a qual esta previamente programada para ocorrer no dia 24,09.2021. Para 

tanto, solicitamos autorizac;ao de Vossa Excelencia, no sentido de disponibil izar a espac;o 

do auditorio dessa Secretaria, no periodo da manha e tarde, na data informada . 

No aguardo de um pronunciamento, com a brevi dade possivel, antecipo as 

agradecimentos pela atenc;ao dispensada ao pleito. 

Atenciosamente, 

Av. Magathaes Barata. 1201 
Fone; (91) 3202-8562 - Fax; 3236-2199 - CEP: 66.060-670 - Betem- Para 

E-mail: cosanpagab@cosanpa .pa.gov.br 



De : Vera Lucia Carneiro Bisi 
<vera.bisi@cosanpa.pa.gov.br> 

Assunto : convite 

Para: eliasgsouza13 123@gmail.com 

Born dia!!! 

Qua, 22 de Set de 202111:22 

& 2 anexos 

Segue em anexo, convite, para participa~ao na consulta publica presencial do projeto de 
desenvolvimento de saneamento do para - PRODESAN 

Apresentacao-Prodesan - ANEXO OF. CIRC. 00l-P-2021.pdf 
IffiI 10 MB 

FORUM ENTIDADES.pdf 
IffiI 93 KB 

• 



Belem (PA), 21 de setembro de 202 i 

o rum de f' ntidac1es COlllunitarias do Curio-Uti llga 

':-)s~.'1gern ; aspa Dutra 1" 520 ballTO Cuno-Utlnga, 
',,-,h'rl PA 

~~surHo 'onvite para participacao na Consulta Publ ica PresenciaJ do PROJETO DE 
J ESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN. 

1.\ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) vem par melO deste 

QrrnuJar CC- I"1Vlte ,Jara particlpar da "Consulta Publica Presenciai'" , a ser realizada em 24 de 

setembro de 2021 as 14.30h no Audl16no da Secretana de Estado de Planejamento e 

Ic:ml'llstrar 30 (SEPLAD) na Travessa do Chaco nO.2350, balrro do Marco , Belem-PA Cep 66093 

.j") ,obr p I PRO IF ra DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

(J even to ocorrera de maneira hibnda (com 30 pessoas presencialmente 

';~1~; der~1fIf () ;l r"p~l cldade de a cornoda~ao no espa90 do evento segulndo todos as protoco los 

.,HlII;1fIOS 1-'(.II;.j p,f-!Vf..!rH;;W (J COVID 19 e transml!lda simullaneamente via redes SOCials rJa 

I }~;ANlll\, 

n PROOESAN e um proJeto que enconUa·se em fase de Prepara9.30 e Aprovacac 

~;- f'[i anclal ·lenla Internaclonal na ordem de U$ 125 000 000.00 (cento e vtnte cinco mllh6es d61ares 

!f:"~:;,rnos Junlo ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BI D). para (Carta 

1.,1lS Jlta N' 607~9/2021 aprovada em 2212.2020. Junto ao MINISTER IO DA ECONOMIA ' 

,,,CRETAI'IA Dc ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN), onde versam como 

q;cnente GOVERNO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

, A~EJAMENTO E ADMINISTRACAo (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

':;OSANPA e te rn por obJetlvos (I) melhorra do acesso e da qualidade dos servl~os de agua e 

~::00iO (ti) l E' lhona da eflclf~ n cla operaclonal da presta<;:ao dos serviCos de agua e (iii) melhoria rla 

• ·s~?l(l emr p.Scvlal da COSANPA com foco em genera e em rnovacao tecnol6glca 

I ncamrn hamos em anexo. uma breve apresentac.3o instltuclonal do PRODESA N 

t neltle' nil nc"iliHPl1tu do Plograma 

Senl nl8!S agradecemos a aten9.30 e estamos a dlsposicao pafa 

·~I"! eClmentos adlcionals que porventura sejam necessarios 

,\tE'IlClosamenle 
JOSE ANTONIO DE ~~~~';:dog<"'"" 
ANGELlS:00422998 """",l~_W>MMI 
885 ~,'2O.l'.09.12 '~H1 

Jose Antonio De)J:&:ngelis 
Presldente 

E-mail c9J>anblaqab@cosal!p~Qv or 
02·856:: r aj( 3236·21 99 - CEP 66060·670 - Belem· Para 



Oficio Ci rcular nO. 001-P/2021 
Belem (PA l, 21 de setembro de 2021 

A 
Universidade Federal Rura l da Amazonia (UFRA) 
r strada Pnnclpal da UFRA. nO 2150 . ba lrro Cun6-Utlnga. 
Hl'lelll' P 1\ 

AS5u nto; Convltc pa ra particlpac;ao na Consulta Publica Presencia l do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO 00 PARA - PRODE$AN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA 1 vern par melo destt:' 

fOllnular com'lle para partlclpar da ~Consulta Publica Presencia !" a ser reahzada em 24 de 

setem bro de 2021 as 14:30h no Audltor+o da Secretana de Estado de Plane/amento eo 

Adm lnlstra~ao (SEPLAO). na Travessa do Chaco, nO 2350, ba lrro do Marco Belem-PA Cep 66093-

542 sobre 0 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA ~ PRODESAN 

o evento ocorrera de maneira hi bnda (com 30 pessoas p"esenclalmente 

·:c..nslder ando a capacldade de acomodacao no espaco do evenlo. segulndo todos as protoGolos 

~anlt.mos para prevenc,:.ao a COVID-19 e transmitlda simuitaneamente via redes SOCialS da 

COSANPA) 

o PRODESAN e lim proleto Que enconlra-se em fase de Preparac-3o e Aprovilcao 

du hi IIl!"U lamenlo Itllernaclonal, na ordem de US 125 000 000.00 (Cenlo e vlnte cinco mil hoes dolare!'> 

d1l1e(ICallOs) Junto ao BANCO tNTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (8 10 ) para (Carta 

Con~;u lt <l NU 60739/2021. aprovada ern 22122020, junto ao MINISTERIO OA ECONOMIA 

SECRETARIA DE ASSU NTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAINI onde versam como 

~,oponente s GOVER NO DO ESTADO DO PARA SECRETARIA DE EST ADO DE 

PLANEJAMENTO E ADMIN ISTRA~AO (SEPLADI e a COMPANHIA DE SANEAMEoNTO DO PARA 

(COSANPA). e tem par objelivos (I) melhona do acesso e da qualldade dos serw;os de agua c:: 

esgoto' \, 11 ) melhona da eficlE!ncia operac1onal da preslaGao dos servlc,:.os de agua E- (III) melhona da 

geslao empresanal da COSANPA. com foco em genera e em Inova~ao tecnologlca 

Encamlnhamos, em anexo, uma breve apresenta'tao InstltUClonal do PROoESAN 

par? melhor entendemento do Programa 

$em malS, ilgradecemos a aten~ao e estamos a dlsposlcao para 

\·SI.!, lfl1Cllnentos adlclonais que porventura seJam necessarlos 

Atenclosamente, 
JOSE ANTONIO DE .. ....- ... _d9t .. _.osE 

""ONIODl 
ANGEUS:0042299888S 4tIGlus,oo.,.." .. n 

~ 1'021.D1.l' 11;]7.or.-oI"OO" 

Jose Antonio De Angelis 
Presidenle 

E·mall f:usilnjl'l~il t'@1.0~."Il~a PG !JIIV 1,. 
02 8562 - FaK 3236·2199 - CEP 66 060·670 - Bp!em· Para 



OficiO Circular nO. 00l -P/2021 

* f'ARJ 

Belen! (PAj, .' I de , ,'tombro de' N ' I 

Au 
Sindicato dos Traba lhadores nas Industrias Urbanas do Estado do Pa ra (STIUPA) 
Aw'nlda Duque de Cax las. nO 1 234. balrro do Marco, 

Belem-PA 

Assunto. Convite para participacao na Consu lta Publica Presenclal de PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTQ 00 PARA · PRODESAN. 

A COMPANHII\ DE SANEAMENTQ DO PARA (COSANPA) ... en par 1'1e10 rJe",'~ 

tonnulfl' convlle para partlctpa r da Consu lta Publica P, esenclal a Sf ·r real ·zada ern 24 de 

setembro de 2021 as '14 30h, no Audlt6no da Secretana de Eslado de PlaneJamento P. 

I\clll wl l~l ra r;a o (51 PLAD) na Travessa do Chaco. n" 2350 baln o do Marco Belem PA Cep 6bO!::j 

04;- sobre 0 PHOJ<. TO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evenlo ocorrera de manelra hlbnda (com 30 pessoas presencialmente 

conslderando a capacldade de acomoda ty30 no espa<;o do evenlo segulndo lodos as prol OCOIO::o 

sanltanos para prevenc;:ao a COVID· 19 e transmltlda Simuitaneamente Via I edes SOClal~ de

COSANPA) 

o PROOESAN e um projelo que encontra-se em fase de Prepari"'9ao e A.pro yacat c.; 

de tinanCl31llento Internaclonal , na ordem de U$ 125 000 000 00 (cenlo e vlnte Clnc ) mllhOes dolare::; 

dmenCUnos) Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI ME NTO (HID) para ICdrttl 

LOlisulld N{I 60 / 39/202 1, aprovada em 22 122020 Junto ao MINISTERIO [A ECONOMIA 

SEeRt-_ 1 ARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN) on Ie versafll CO''lC 

pIOOOni.:nles GOVERNO DO EST ADO DO PARA SECRETARlf\ DE EST ADO f) ( 

PI AN[JAMI::.NTO E ADMINISTkACAo (S EPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAM ENTO DO PARA 

{CuSAM-'AI e lem par obJetlvos (I) melhona do acesso e da qualldade dos se lVICOS de aqua t' 

esgoto ttl) meltlon;:,t da eflClenCla operaclonal da preslatyao dos servlCos de agua ~ (Ill) melhotl., (J" 

gestao t=mpres3nal da COSANPA com foeo em genera e em Inovaty.3Cl lecnologl<: 1 

Encamlnhamm., em arle)(O, urna breve apresentatyao InstltuClonal do PRODL SAN 

lJarcl rnelhor entendlmenlo do Pf og(ama 

Sem malS dgradecemos a atenty30 e estamos 

esclarecJmentos adlClonalS que porventura seJam necessarlos 

Atenclosamente. JOSE ANTQNIO DE ~=o;:"'''''''''''oj-~£ 
ANGElIS:QQ422998885 .t.N!i!U5'OOO11991!SS~ 

o..d",,2Qll 09 UOll1J':()9·01'OD' 

Jose An tonio De Angeli s 
Presldente 

t·ma,i (,;,·"UII" 'U."lIIcll!,.,".iUll l,1 p:' qov I" 
02·8562 - Fax 3236·2199 - CEP 66 060·670 Belem· Para 

a (lisposf(;:ao I)d'~ --.----
STIU Pa 

. ilfCfB; 0 ORIGINA: 0;._'_, __ 
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PROCESSO N° 00029386/2021 
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CONVITE 22109/2021 14:48 
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* 
Oflcio Circular nO , 00l -P/2021 

Belpnl (PA), 21 de ,('tembro d\' )11. I 

.\ 

Supertntendencia Executiva d e Mobilidade Urbana de Belem (SEMOB) 

Av<.!nlda Senador Lemos. nO 3153 2° pr50 Mirra Sacramenta 

Be·p'nl PA 

Assunto: Conll .le pa ra participa (f 30 na Consulta Publica Presenclal de PRDJETO DE 
DESENVOl VIMENTO DE SANE AMEN TO DO PARA - PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO 00 PARA (COSANPA) ver I por melD deste 

tonnuldr convlte para partlclpar da ' Consulta Publica Presenclal a 5er reauzada em 24 de 

setembro de 2021, as 14 ,30h. no Auditono da Secretana de Estado de PlaneJamE:nto f::: 

Ad;l1lnlslfa<;:ao (SEPLAD), na Travessa do Chaco. nV 2350 balrro do Marco Belen ·-PA Cep 66093 

54! sobre 0 PROJETO DE DE~ENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARI - PRODE 3AN 

o evento ocorrera de manetra hfbnda (COlli 30 pe~soas presenclalrnenle 

COllsluerando a capactdade de acomoda~ao no espaco do evenlO. segutndo lodos as pro!oco10S 

sanltanos para prevencao a COVID-19 e transmlt!da stmut!aneamente via edes SOCIi-ltS '13 

COSANPA) 

o PRODESAN e um projeto que enconlra-se em fase de Prepard~ao e Aprovacao 

de fl nanctamenlo tnternaclonal na ordem de US 125 000 000 00 (cenlo e vlnle CinCO mllh6es dolares 

amerrcanos) junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) para (Carta 

Co!')su ita N° 60739/2021 , aprovada em 22.122020 junlo ao MINISTE RIO [)A ECONOMIA 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN). orde versarr CClnl('\ 

pr(·ponentes GOVERNO DO ESTADO DO PARA SECRETARIA DE EST ADO DE. 

PLANfJAMENTO E ADMIN ISmAc Ao ISEPLAD) e a COMPANHIA DE SI\NEAMENTO DO PARA 

\CPSANPA) e tern par objehvos (I) rnelhona do acesso e da quahdade dos SHVU;OS de agua (, 

~sHotc ( It ) melhona da eftcu~mcta operaclonal da prestacao dos servtCos de agua e (UI) melhoflCl aa 

ge:;lao empresanal da COSANPA. com foco em genero e em tnOvBr;ao lecnologt{ a 

Encamtnhamos. em anexo uma breve apresentacao InsttlUClon,l1 do PROOl: ~J.\N 

par ~ nlelhor entendtmento do PtOgrama 

Sem mals, agradecemos a aten~a o . e estamo5 a ilsposlcao nan 

esdarectmentos adtctonais que porventura sejam necessarlos 

Atenciosamente. JOSE ANTONIO DE =~"":<IIgooolp<>l 
ANGELJS:00422998885 ~USmolmeu\ 

o.do\: lOlL\I9JI 1118:014 O{)l 'OO' 

Jose Anton io De Angelis 
Prestdente 

E 111;:111 !';o'idnpayat4vcOSdI1Pd L!dylJv 0' 

028562 rax 3236·21 99 - CEP 66060·670 Betem Pa ra 



* 
Qfieio Circular nO. 00l·Pj2021 

Selem (PAl, 21 de s" tembro dolO; I 

A 
Secretar ia Municipal de Meia Ambiente (SEMMA) 
Travessa OUlnllno Bocaiuva, nO 2078, bairro Batista Campos 
Belem-PA 

Assunto Convite pa ra participal;ao na ConsuUa Pu blica Presencial do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANE AMENTO DO PAR A - PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) . yen par melD oeste 

formular conVrte para particlpar da "Consulta Publica Presencla l" a ser rea lll:ada em 24 de 

setembro de 2021 as 14'30h, no Audltono da Secretan3 de Estado de Planelarnenl0 I:: 

Arlrl ln lstr3(,::ao (SE PLAD). na Travessa do Chaco nO 2350 balrro do Marco 8elern PA Cep 6r)mn-

54 ~ sobre a PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO 00 PARA - PRODESAN 

a evento ocorrera de manel ra hibnda (com 30 pessoas presenclalmenle 

con siderando a capacidade de acomoda<;ao no espa <;o do evento segumdo todos as prolocolos 

Sanltan05 para preven9ao a COVlO-19, e tranSnlltlda S i muitaneament~ via ledes 'Socials da 

COSANPA) 

o PRODESAN e urn proJeto que encontra-se em fase de Preparacao e Aprovad .lO 

de linanclamento InternaClonal na ordem de U$ 125.000.000.00 (cenlo e vlnte Cinco ITlIlh6es dol ares 

amerlcanos). Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (1:310), para (Carta 

COllsulta N° 60739/202 1. aprovada em 22 12.2020, junto ao MINISTERIO DA ECONOMIA 

Slot; RETARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN). onoe versam como 

proponen!es GOVERNO DO EST ADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

PL/,NEJAMENTO E ADMINISTRA<;Ao (SEPLAD) e a COMPANH IA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA) e tern par obJetlvos (i) melhona do acesso e da quahdade t lOS sel vu~os de agu<i r ... 

esgoto (il) melhona da eficieno8 operaCional da presta<;ao dos selVII;:os de agua .~ (III ) melhofl8 Ite; 

gestao empresanai da COSANPA, com foco em genera e em lnovacao tecnologK .. a 

Encamlnhamos em anexo. uma breve apresenta9ao Instltuclonal do PRODESAN 

par.3: melbor entendlmento do Programa 

Sem mals, agradecemos a aten<;ao. e eslamos a dlspos u;:ao para 

esclareclmentos ad iciona is que porventura sejam necessarios. 

, JOSE ANTONIO DE :~~~~Iorm'd"l~iOSt: 
Alenclosamente , ANGELlS:00422998885 .t.N(',H.JS;»<~~ . ___ ~ 

Dotdo,,1021.f1')/
b 1

r'l:7;29;!!1'oo' ~I 
Jose Antonio De Angelis .. ,"_ ;_, ,- (~', -...-.:.~_) 

Presldente .1 ... ~,,, ,. / ~...,: __ 

\.\--(1 -u: -.. ---............. -, ... ~. .... . -
E-maIl <;:Q§lQQ!!.9..ab..@s;;osarlPa.p<1 gov. bl 

0285152 Fax 3236-2199 - CEP 66 060·(i70 - Bell"ni ' Par') 



Oficio Circular nO, OOl-P/2021 

* PARA 

Belem (PA), 21 de setembro de 2U21 

A 

Ordelll dos Ad\logados do Brasi l (DAB/PAl 
1'121(; ;:1 Baran do RIo Branco, nO 93, balrro Camplna 

Bf'lem-PA 

Il :H .H I 

Assunto: Convite para partic ipacao na Consulta Publica Presencia I do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO OE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN . 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) vem par melo des-te 

fmmular convl le para particlpar da "Consulta Publica Presencia I" a ser reallzada em 24 de 

setembro de 2021 , as 14:30h, no Auditorio da Secretana de Eslado de PlaneJamentc e 

AdministraG30 (SE PLAD). na Travessa do Chaco nO 2350. bairro do Marco , BelE~ m-PA , Cep 66093· 

542 sabre a PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evento ocorrera de mane Ira hibnda (com 30 pessoas presenclalmente 

COI1SIderando a capacldade de acomodayao no espa<;:o do evento. segUindo todos os protocolos 

S<'Illltan0S para preVeny80 a COVIO-19. e transmltlda simuitaneamen\e via redes SOCialS da 

L (JSANPA) 

o PRODESAN e um proJeto que encontra-se em lase de Preparacao e Aprovacao 

c1e finanCI8mento Internacional , na ordem de US 125 000.000,00 (cenlo e vlnte cinco mil hoes d61ares 

;jmt::ncanos). Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) para (CarliJ 

1,0nSl!ltA N" 60739/2021 , aprovada em 22.122020 Junto ao MINISTER IO ()A ECONuMI/' 

SECRE rARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAI N) onde ve rs am como 

proponentes GOVERNO DO ESTADO DO PARA. SECRETARIA D~ ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRA(:Ao (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA ). e tern par obJetlvos (i) melhona do acesso e da qualldade dos servlCos de aglla e 

esgoto (II) melhona da eficiencla operaclonal da presta~ao dos servu;:os de agua e (iii) melhoflc. ja 

ge~;lao empresarial da COSANPA, com foco em genera e em Inavacao tecno l6g lca 

Encamlnhamas. em anexo, urna breve apresenta<;;aa Instltuclonal do PRODESAN 

Pal ~l rne lhor elltendlmenla do Programa 

Sem malS, agradecemos a atencaa, e estamos a dlspaslcao par a 

esclarecrmentos adiclonais que pOf"Ventura sejam necessarios . 

Atenciosamente, 
JOSE ANTONIO DE 

• ,_ .. ,...,....'9".,_~ 
..... 0I<I00l 

ANGELlS:0042299888S =U;:-~~~l"l-<ll"oo 

Jose Antonio De Ange lis 
Pres!dente 

E·mail ''l,:;,. nlli'll.''l!.lU'J( ~'''':'' I! P:·' p" yCiv fir 
02-8562 - F<I )( 3236·2199-CEP 66060-670 Bplem-I 'ara 



Min f: t~r io Pl!blk " 01,.1 bt(~do do Para 
r loto.;ul(. N°: 14138/2021 

()(M{,JUl~/ c.(~ StlMCflillKlt(rt , t-<l'c~.) ldo pOI ~u-lue ;ra - UeJem 
Uala 2'~,O:)C02' - Hart! 09 27 25 

Oficio Circu lar nO. 00l-P/2021 

Belem (PAl, 21 de sel embr~ \e' 2021 

AD 
Ministerio Publico do Estado do Para (MPE) 
Hua Joao Diogo. nO 100. balffo Cldade Velha. 
Helern-PA 

Assunto: Convite para participat;ao na Consulta Publ ica Presencia l do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO 00 PARA. - PROOESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA), vem , por melD desle 

101 tIlll lar eOlwlle para partlelpar da ~Consulta Pubhea Presencia)" a ser' rea hz-Ida em 24 de 

setembro de 2021 as 1430h no Audltono da Seerelana de Estado de f 'laneJamento e 

Adn1lnlstra~ao (SEPLAD) na Travessa do Chaco nO 2350 balrro do Marco Belem-f 'A Cep 66093 

042 sobre 0 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO 00 PARA - PRODESAN 

o evento oeerrera de manel ra hibnda (com 30 pessoas pl esenclalmente 

conslderando a capacldade de acomoda<;ao no espaGo do evento , segulndo tod05 os protocolos 

sanltanos para preven~ao a COVID-19. e Iransmltlda Slmultaneamente via redes SOCialS da 

COSANPA) 

o PRODESAN e urn proJeto que encontra-se em fase de Pfeparac;.~lo e Aprovdcau 

<i.;:, IU lanelamenlo Internaclonal. na ordem de U$ 125 000 000,00 (cenlo e vlnte Cinco rnllhoes dolares 

dillencanos) Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE OESENVOLV1MENTO (BID) para (Carta 

(;1 )II::>ulta NO) 60739/2021 . aprovada em 2212.2020. junto ao MINISTERIO DA ECONOMIA 1 

ti l Cf,E I ARIA DL ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN) onde versam COIllO 

plUpunentes GOVERNO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

PI ANEJAMENTO E ADMINISTRACAo (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAME NTO DO PARA 

(COSANPA) e lem por obJehvos. (I) melhoria do acesso e da quahdade dos serv'Gos de agua e 

csgolo (II) melhona da eficu§ncia operaclonal da presta~ao dos servlGos de agua E (In) melhona da 

gestao empresanal da COSANPA, com foco em genera e em Inova~ao tecnol6glco 

Encamlnhamos em anexo uma breve apresentaQ30 InstltUClonal do PRODESAN 

para melhor enlendlmento do Programa 

Sem mats. agradecemos a atent;30, e estamos a dlsposlI,;ao para 

esclarecllnenlos adicionais que porventura seJam necessarios 

AlenClosamente 
............. """"d ... _Df 

--~ ANGEUS:004229988BS .t.NW.IS:0041_, 
o.-'JOl~' 091' '14'-"-<1JOO-

JOSE ANTONIO OE 

Jose Antonio De Angelis 
PreSldenle 

I.:-01all !3lli!!:!2!!.Y.ab@CQs~nQa~go" br 
02·8562 - Fax 3236-2199 - CEP 66 060-670 - Belern Para 



Oficio Ci rcular nO. OOl-P/2021 
Bel( ~rn (PAl, 21 de ,ctf'mbro dt· h!/ I 

Ao 
Instituto do Patrim6nio Historico e Artistico Nacional (IPHAN) 
Av~ nlda Governador Jose Malcher, nU 1128, balrro Nazare 

Belem-PA 

Assunto : Convite para participacao na Consulta Publica Presencia I do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) ver'l. par melo desle 

formular convlle para part icipar da ' Consulta Publica Presencia!"·, a ser reall zada em 24 de 

setembro de 2021 . as 14·30h. no Audit6rio da Secret ana de Estado de PlaneJamenla e 

Ad 11 lnlstra~ao (SEPLAD), na Travessa do Chaco, nO 2350, balrro do Marco Beh~n~-PA. Cep 66093 

542 sabre a PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARP - PRODESAN 

a evenlo ocorrera de manelra hibnda (com 30 pe$soas presencialmeille 

conslderando a capacldade de acomoda<;ao no espa<;o do even to segUindo lodos os protocolos 

sail itanos para prevenr;:ao a COV1D-19. e transmltlda Simuitanearnente via edes SOWIIS (Ia 

CGSANPA) 

o PRODESAN e um proJeto que encontra-se ern fase de Prepar ",~ao e Aprovd<;ao 

de flnanClamento Internacional , na ordem de US 125 000.000.00 (cento e vlnte CIOCO mllh6es d6lar ec: 

amerrcanos), Junto ao BANCO INTERAMER!CANO DE DESENVOLV!MENTO (810) , para (Carta 

Consulta N° 60739/2021 , aprovada em 22.122020 Junto ao MtNtSTERIO DA ECONOMIA 

S[CR[ TAR IA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNAC!ONAIS - SA!N) or de versam cornu 

prc!ponentes· GOVERNO DO ESTADO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTQ E ADMINISTRACAO (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(CUSAI\IPA) e tem par obJetlvos (I) melhona do acesso e da qualidade dos servu; os de agua e 

esqoto (II ) melhona da eflciencia operaclonal da presta<;:ao dos servlyos de agua· e ( IIi ) melhona da 

gestao empresanal da COSANPA, com foco em genero e em lOovaG.3o tecnologll .a 

Encamlnhamos, em anew, uma breve apresenta<;ao Insilluciondl do PRODESAN 

pal a melhor enlendlmento do Programa 

Sem mals. agradecemos a aten<;ao e eslamm, a llsposl(;:ao hJ1,1 

esclareclmentos adlclonats que porventura seJam necessanos 
l NST JlUTO 001'ATRIMONIO 

HIST6RII.O E AKTf sTI(, O NACfOPi"'eJosamente JOSE ANTONIO DE :~~";!'=~==s 
SErOR .... 1! 1'"0')'(·) ' ,~ ANGElI5:00422998885 o.cio<:2021.()91 111::IO''901ll"OO' 

I I ' " . '- Ol,v/II' II AN-PA 
Rcceblci o em i72.;USYU..:1U2:t' Jose Antonio De Angelis 
~S.i}J'=!ih s Presldente 

'I 
(;u/!~L' 

Email (".o ".11Wllg ;;lll.@f:n;'!!f![I<l p.j g.w !I. 

02·8562 - Fa)( 3236 ·2199 - CEP 66060·670 - 8ele lll- Pa l a 



*' 
Oficio Ci rcular nO, OOl-P/2021 

Belem (PA), 21 de setembro de 2021 

A 
Empresa Brasi lelra de Pesquisa Agropecuinia (EMBRAPA) 
T ravessa Dr Eneas Pinheiro, sin balrro do Marco 
Helem-PA 

Assllnto: Convite para particl pacao na Consulta Pub lica Presencia l do PROJETO DE 
DESENVQLVIMENTO DE SANE AMENTO DO PARA - PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) vem por melo deste 

formulal convlte para partlclpar da "Consulta Publica Presenclal" a ser realizada em 24 de 

setembro de 2021. as 1430h. no Audit6no da Secretana de Estado de :>laneJamenlo e 

I,dn Inlslra<;: .3o (SEPLAD). na Travessa do Chaco, nO 2350. balrro do Marco 8elem-PA Cep 66093· 

!v:l2 sobre 0 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evento ocorrera de manelra hlbnda (com 30 pessoas rresenclalm~nfe 

Lont"C'lef.Jndo a capacldade de acomodalf.3o no espaco do evenlo segulnrto lod!)s os prolocolo5 

sanllanos para prevencao a COVID-19, e transmltlda Simuilaneamente via redes SOCialS (J(;I 

COSANPA) 

o PRODESAN e um proJeto que encontra-se em fase de Prepara .;ao e Aprova<;a<; 

de IlnanClamenlo tnlernaclonal. na ordem de U$ 125 000 000 00 (cento e vlnle Clnc<; mllh6es d olal€;~ 

-"TIE-OCanos) Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVJMENTO l81D} para (Garfe. 

Consulla N° 60739/2021 , aprovada ern 22 12.2020. Junto ao MINISTERIO DA ECONOMIA 

SECRETAR IA DE ASSU NTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN) onde versam como 

proponente, GOVERNO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E ADM IN ISTRA~Ao (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA) e lem por obJetlVos (I) melhona do acesso e da qualldade 0 0$ seJvl~os de agua f'; 

esgQto (I I) melhona da eficlE!noa operaoonal da preslaGao dos servlGos de agua e (III) melholla da 

gestao empresanal da COSANPA. com loco em genero e em Inovacao tecnol6~lca 

E.ncamJnhamos, em anexo, uma breve apresentacao !nsllluClonat do PRODESAN 

pard rneihor entendlmento do Programa 

Sem malS, agradecemos a atencao e estamos it ciisposlI:;ao (lara 

l!~cJ cll eLlinentos adlCfonais que porventura seJam necessarlos 

Atenclosamente. 
JOSE ANTONIO DE 

"'_o:Iolo<_dogouoI_JO'.i~ 
A",'ONIOOE 

ANGEl 1S:0042299888S ANGEUS:oo<n99888S 
Oo4o<;:!OlI.09.Jll7:lJ:l6-OHIC 

Jose Antonio Oe Ange lis 
Presldente 

E·mall cosanpagab@cosa_n.Qi.J:2!l9QY.RI 
02·8562 - Fill( 3236·2199 - CEP 66060·670 - Bel!~m· Para 

Ern: 1 3 Sf! lOll 

- ' 

I 



e.) 
OfielO Circular nO, OOl-P/2021 

Belem (PAl, 21 de setembro de If)21 

A 

Oefensoria Publica do Estado do Para 

Rl18 Padre Prudenclo , n° 154, bairro Camplna 

Belem-PA 

AsslJnto. Convite para participac; iio na Consulta Publica Presencia] do PROJETO DE 
OESENVQlVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PROOESAN. 

A COMPANH1A DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA ) vern por melD deste 

formular convlte para partlclpar da ~Consu lta Publica Presencia I' a ser reallzada em 24 de 

setembro de 2021, as 1430h no Audltono da Secretana de Estado de PlaneJamenlo e 

AdllHnlsl raGao (SEPLAD). na Travessa do Chaco. nO 2350, baiera do Marco Be)em-PA Cep 66093 

542 sobre 0 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA PRODESAN 

o evenlo ocorrera de manelra hibnda (com 30 pessoas presenclalmente 

cons ldel ando a capacldade de acomoda~ao no espa<;:o do evento segulndo todlls os protocolos 

s.:ln ltanos para pleven~ao a COVtD-19 e transmlUda Slmullaneamente vIa ft des SOCIalS dcl 

CO~ANPA ) 

o PRODESAN e um proJeto que enconlra-se em fase de Preparal,.80 e Aprovat;:ao 

de hnanclamento mternaclonal, na ordem de U$12S.000 000 00 (cenlo e vlnte CinCO mil hoes dolares 

amencallos), Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID), para (Carta 

ConsuJla N° 60739/2021. aprovada em 22.1 2.2020, Junto ao MINISTERIO DA ECONOMIA 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN), onde versam como 

proponentes GOVERNO DO ESTADO DO PARA, SECRETAR1A DE ESTAOO DE 

PLANEJAMENTO E ADMI NISTRACAo (SE PLADI e a COMPANHIA DE SANEAMLNTO DO PARA 

ICOSANPA). ~ tem por obJetivos (i ) melhona do acesso e da quahdade dos sel vlC;:os de agua e 

~~guto II) melhona da eflciencla operaclonal da prestaC;:8o dos serVII;os de agua, e (III) melhona d<"", 

gestao ernpresanal da COSANPA , com foco em genero e em movar;ao tecnologlca 

Encamlnhamos. em anexo. uma breve apresentar;ao mstltllCl0nai do PRODE SAN 

pal ZI rnelhor entendlmento do Programa 

Sem rnals . agradecemos a atencao, e estamos a d sposlcao para 

esclareclmentos adlClonals que porventura seJam necessanos 
JOSE ANTONIO DE .... 'II_"""" .... .,.,. ... _JOSE 

Atenclosamente, ANGELlS:0042299888 ~_s 
S Do<Ioo. JDJI 0II..1111·_'oOJW 

Jose Antonio De Angelis 
Presldente 

E·mall cosa l1 pagab@~osanpa pa gOY 01 

02·8562 - f-'ax 3236·2199 - CEP 66060-670 Belem 



Oticia Circular n O, 00l-P/2021 
Selem (PA), 21 de setembro de 2021 

1\1l 

Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Para (CREA/P A) 
j rave~sa Dr Moraes nO 194 balrro Nazare 
Hl'"if'nl PA 

Assunto: Convite pa ra partici pa~ao na Consu lta Publica Presencia I do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA · PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) vem por merO desle 

tormular convlte para partlclpar da ~Consulta Publica PresenciaI' . a ser reahzada em 24 de 

setembro de 2021 as 14 30h. no Aud llono da Secretana de Estado de PlanejamenlO e 

I\dnltl,rstra~ao (SEPLAD), na Travessa do Chaco, nO.2350, balrro do Marco, Belem·PA Cep 66093 

'>42 ,ob"e 0 PROJETO DE DESENVOLVI MENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evento ocorrera de manelra hibnda (com 30 pessoas presenclalmenl€ 

t;onSlderando a capacldade de acomoday30 no espac;:o do evento segUindo todo~ os protocol os 

sar\\lanos para prevenc;:ao a COVIO~ 19, e transmlfida slmultaneamenle lila reoes SOCialS da 

COSf,NPAj 

o PRODESAN e urn proJeto que encontra~se ern fase de PreparaC;:do e Aprova r;ac 

de fmanCl8rnento lnternaclonal, na ordem de US 125 000 000,00 (cenlo e vlnle cmco Ifl11h6es dalare!:> 

8mencanos) Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) para (Carla 

ConSulla N° 60739/2021, aprovada em 22.122020. Junto ao MINtSTERIO DA ECONOMIA I 

SECHETARIA DE ASSUNTOS ECONOMtCOS INTERNACIONAIS - SA1 N), ondb versam como 

propone,,,es GOVERNO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E ADMIN ISTRA<;:Ao (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA) e tern por objetivos (I) me\hona do acesso e da qualldade dos serlilC;OS de aglla ~ 

esgo·.o (11) nlelhona da eflclenCla operaclonal da prestayao dos serV IC;:OS de agua e (ul) mefhona da 

gesttJo empres8nal da COSANPA. com foco em genera e em Inovac;ao tecnologlca 

Encamlnhamos. em anexo, uma breve apresentac;:ao InslltuclQnal do PRODESAN 

pdra melh(lr entendlmento do Programa. 

Sem rna IS. agradecemos a atenc;ao e estarnos a dlsPoslc;:ao para 

esclareCtmentos adlclonais que porventura sejam necessarlos 
JOSE ANTONIO Of: 

Atenclosamente . "NGELIS:00422998885 
"'_ .. _--"""""'OPII....r.El<!"',_ 
_10" .. 1''''' .... ' .. 

Jose Antonio Oe Angel is 
Presldente 

[-mall cosanpagab@cqsanpa pa gOIl bl 
02-8562 - Fax 3236-2 199 - CEP 66060-670 - 8elem Pala 



Oficio Circular nO. OOl-P/ 2021 
Selem (PAl, , 1 de ,ctembro de 2Ull 

A 

Cellt rai s de Abastecimento do Estado do Para (CEASA) 

Estrada do MurUllJCUm, Km 04 sin balrro Cuno-UtIOga 
8E" I,~n l-f)A 

-. -, 

),1. d1 :;J 
Ass linto: Con .... lte para partic ipa c;ao na Consu lta Publica Presencia l do PROJETO DE 

DESENVOl V1MENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN. 

A COM PANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANP/\) ..... en por nH~IO l llo' .... ll· 

10lT lUlal convlte para partlclpal da . Consulta Publica PresenCla l a SH reahlada ern 24 de 

setl!m bro de 202 1 as 14 30h. no Audltono da Secretana de Estado de Planejamento e 

AdmlnlStrac;ao (SEPLAD) na Travessa do Chaco nO 2350. balrra do Marco Belem PA Cep 6bOtJ J 

542 sabre 0 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evenlo ocarrera de manelra hibnda (com 30 pessoas ,HesenClalfT",enle 

Lon'5lde ando a capacldade de acomodac;ao no espa'fo do evento segUindo tOO)S as protocolOs 

sdnltaJ IOS para prevencao a COVIO-19 e Iransmltlda Simuitaneamenle via redes socialS da 

CO:5ANPA) 

o PRODESAN e um projeto que enconlra-se em lase de Prepara~ao e Aprova~al) 

(j ~~ fl nanoamenlo Internaclonal , na ordem de U$ 125 000.000 00 (cenlo e Vl nle Clnce I milhOes dolarf;S 

llllf'l lcanos) Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (810) para (Cana 

CnemulLI Nil 60139/2 0? 1, aprovada em 22122020, Junto ao M I NISTE I~ IO 0 1\ ECONOMIA 

SoCRE I ARIA DC ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN) onrle versam '0"'" 

proponemes GOVERNO DO ESTADO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO Dr 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAo (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAM fc NTO DO PAR" 

CCOSANPA) e tem por objetivos (i ) melhona do acesso e da qualldade dos sel VICOS de a9u.~ 

""'9,110 II) melhona da eflclfmcla opera clonal da presta930 dos servu;.os de agua { ( III) melho/ 'd 0d 

yesl~iO ernp,esanal da COSANPA com foco em genera e em Inovacao tecnologlcd 

Encammhamos em anexo uma breve apreSenla(faa Instltuclonal do PRODESAN 

parGt llIelhor entendlmento do Programa 

Sem mais agradecemos a atenr;:ao . e est amos a d'sposu;:ao para 

esClareC'lInentos adiclonals que porventura seJam necessarlos ./I,~~n.ldo de fOfma 
JOSE d'9,!al pOf JOSE 

" 

A lenclosamente , 

::v.' ~ ' .. \' 

Jose Antonio De Angeli s 
Preslden le 

t ·mall L;"".jUjI, '!l""W'.!'..<:1:' J"I '" 1'.1 :./'!" t" 

ANTONIO DE ANTONIO OE 
ANGEUSOO4 2299 

ANGELlS:004 8885 
22998885 Dados: ~021.09.21 

11:10:26 ·03'00' 

II 02-8562 - f- ax 3236-2199 - CEP 56 060-670 - Belptn· P,lId 



Oficio Circular nO. 00l-P/ 2021 

A 
Agencia de Regulac;:aa e Contrale de Servic;:as Publicos (ARCON) 
RU :I dof:, Pariquis nO 1.905. bairro Batista Campos, 

Relem·PA 

Assll nto : Convitc para participa~io na Consu lta Publica Presenc ial do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO 00 PAR A · PROOESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) venl par melo desk 

tormular convlte para partlclpar da "Consulta Publica Presenclal" , a ser reahzada em 24 de 

setembro de 2021 as 14 ·30h. no Audl!ono da Secrelana de Estado de Planelamenlo F 

Adln lnlstra~ao (SEPLAD). na Travessa do Chaco. nO 2350, balrro do Marco . Belem PA Cep 6609:~ 

542 sabre a PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evenlo ocorrera de manelra hibnda (com 30 pessoas presenclalmenle 

conSlderando a capacldade de acomodac;:ao no espac;:o do evento segUindo 10(105 os protocolos 

sanl lanos para prevenc;:ao a COVID-19. e transmltida Slmultaneamenle via redes socials da 

COSANPA) 

o PROoESAN e urn proJeto que encontra·se em fase de Preparac;:ao e Aprovacao 

de hnanCl amenlo Internaclonal . na ordem de U$ 125 000 000.00 (cento e vlnle Cinco mllhbes dolares 

<'IOle(Jcanos), Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE OESENVOLVIMENTO (BID). para (Carta 

Com.una N" 60739/2021 . aprovada em 22.12.2020, Junto ao MINISTERIO DA ECONOMIA 

SECRE fARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN). onde versam como 

proponentes GOVERNO DO ESTAoO 00 PARA SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA). e tern par objetlvos (I) melhona do aeesso e da qualldade dos selv lyos de agua ~ 

esgoto (il) melhona da eficiencla operaclonal da prestay30 dos servlCOS de agua e (III) melhona da 

gestao empresanal da COSANPA. com foeo em genero e em InovaC3o teenolog lca 

Encamlnhamos. em anexo, uma breve apresentacao instltuclonal do PROoESAN 

para melhor entendlmento do Program a 

Sem rnals . agradecemos a aiencao e estamos a dlsposlyao para 

esclareclmentos adiclonatS que porventura sejam necessarlos. 

Atenciosamente, 
JOSE ANTONtO DE .... _dofDfmo<loij~oI""'lOSl 

M'l0Ni0 (It: ANGWSOOoIZl'99S8IIS 
ANGEUS:0042299888S o-. .!011D11.'11IU-ol.(l.J'1II1 

Jose Antonio De Angelis 
PreSldente 

,- -t'C EBIDO I Af'C0 'k, 
:", ~~ o~ 

, 'U. J 09 19 I 

\
"" .. 
D;Jr 8, • III 

E I '"@ . ''1''''' \7 .~ mal CCS1!np~.!l r.o!@lle.a.p.fl.a0vb, L._' -

02-6562 - Fax 3236·2199 - CEP 66060-670 - Belem· Para 



Of icio Circu lar nO. OOl-P/2021 
Belem (PAl, L1 de "etembro de 

1\ 

Agencia Reguladora Municipal de Beh~m (ARBEL) 
Run CUrLl(;:a, nO 555. balrro Telegrafo, 
Ijelf..:nl-PA 

Assunto: Convitc pa ra part ic ipa~ao na Consulta Publica Presenc lal do PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PAR A - PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) ven r por rnelo desle 

lormular- convlte para partlopa r da "Consulla Publica Presenclal . a 5er realizada ern 24 de 

setem bro de 2021 . as 14:30h. no Audit6rio da Secretana de Estado de Plan eJ amento e 

Adrnlnl strac;:ao (SEPLAD), na Travessa do Chaco. nO.2350, bal rro do Marco. Belem-PA Cep 66093 

54, sabre a PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PR ODESAN 

o evenlo ocorrera de manelra hibnda (com 30 pessoas presenclalmente 

cons.ldel ando a capacldade de acomoda9.30 no espa<;:o do evento segumdo looos as protocol as 

sanltanos para prevenc;ao a COVID-1 9 e tranSmltlda Simuitaneamenle via redes SOCialS da 

COSANPAl 

o PRODESAN e um proJeto que enconlra-se em fase de Prepa rat;:ao e Aprovacac 

de tll1anCIamenio mternaclonal. na ordem de U$ 125 000 000.00 (cenlo e vlnle ClnCI) mllh6es dolares 

ameflcallos) Junto ao BANCO INTERAMER ICANO DE DESENVOLVIMENTO (AID) para (Carta 

COllsul !<3 N° 60739/202 1. aprovada em 22.12 2020. Junto ao MINISTER IO DA ECONOMIA ' 

SECRE fARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN), onde versam como 

proponentes. GOVERNO DO ESTADO DO PARA. SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E ADMINI STRAt;AO (SEPLADl e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA). e lem por obJetivos. (I) melhoria do acesso e da qualidade dos se(vu;:os de agua e 

esgoto (Ii) melhona da ef iclencla operaclonal da presta9ao dos servu;os de agua, e (iii) melhona da 

gestaa empresanal da COSAN PA. com foco em genera e em Inovayao tecnol6glca 

Encamlnhamos, em anexo, uma breve apresenla<;:.3o InstlluClonal do PRODESAN 

para melhor entendlmento do Programa 

8em mals, agradecemos a atenc;ao , e estamos a dISpOSI<;:.30 para 

esclalecnnentos adiclonais que porventu ra seJam necessanos. 
JOSE ANTONIO DE A""'_Mlot"'.~19";M",,JOSl 

Atenclosamente, ANGELl5:004229988 :~:=U9'/_' 
85 Do""" 102,.c..l' ' u", ,, -0" 00' 

Jose Antonio De Angelis 
Presidenle 

E-mail !;:Os@lpagab@(.;(.J ~<.".Pd p .. £tQY..9.! 
02-8562 - Fax 3236-2199 - CEP 66 060-670 - Belem Para 



* 
OficiO Circular nO. 00l-P/2021 

Belem (PA), 21 de setembro de 2021 

A 
Associac;ao dos Biologos no Para (ABIOPA) 
Pa~sagem Bolonha nO 134, balrra Nazare 

Belem-PA 

Assunto. Conv ite para participac;ao na Consulta Pu~lica Presencia l do PROJETO DE 
DESENVOlVIM ENTO DE SANEAMENTO 00 PARA - PRODESAN. 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA) vel1' par melD desle 

tormulal convlte para partlcipar da "Consulta Publica Presencia!" a ser reahl ada em 24 de 

setp.mbro de 2021 as 14'30h, no Audltono da Secretana de Eslado de Planejamento e 

Adnl!nlstrac;ao (SEPLAD). na Travessa do Chaco, nO 2350, balrra do Marco, Belem PA Cep 66093-

,,42 sob' e 0 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO PARA - PRODESAN 

o evento ocorre ra de mane Ira hibnda (com 30 pessoas r resenclalmente 

c:onstderando a capacldade de acomoda<;:ao no espa~o do even to segUindo lodos as protoco\us 

sanltanos para prevencao a COVID-19 e transml\lda slmultaneamente lila ri!des 50Clal5 da 

COSANI:lA} 

o PROOESAN e um projelo que encontra-se em fase de Preparal.ao e Aprovayao 

de fln ant;lamenlo Internaclona l, na ordem de US 125 000 000,00 (cen~o e vlnte clnce. mllh6es d6Iale~. 

;;lIneI ICCil IIOS) Junto ao BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) para (l..arl<'l 

Consulta Nil 60739/2021 , aprollada em 22122020 Junto ao MINISTERIO 0/\ ECONOMIA 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONAIS - SAIN). onde versam como 

plOponenles GOVERNO DO EST ADO DO PARA. SECRET ARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E AOMI NISTRACAo (SEPLAD) e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 

(COSANPA). e tern por obJetlvos ' (I) mel han a do acesso e da qualldade dos servl~os de agua p 

esgoto (II) melhona da efiCIEmcla operaclonal da presta<;:ao dos servll;OS de agua, e (ill) melhona dR 

}lesl. l o empresanal da COSANPA com foco em genera e em movaCao teenol691ea 

Encammhamas. em anexo, uma breve apresenla930 InSllluClonaJ do PRODESAN 

para melhor entendlmento do Programa 

Sem mals agradecemos a atencao e estamos a dlSPOSICao parrl 

esclareCl l11entas adiciona ls que porventura sejam necessarlos 

Aleneiosamenle 
.... ~ Go r""". "'9'>1 "'" j()$I 

JOSE ANTONIO DE 0.II1'0ti100( 

ANGELlS:00422998885 =~~~~~~:JI.OI"oo 
Jose Antonio De Angelis 

Presldenle 

-
E-mail cosanpagab@cosanoa Qa go~ us 

02·8562 - Fall 3236·2 199 - CEP 66 060-670- Belem· Para 



I!!lI ABES.pdf 
96 KB 

De : Vera Lucia Carneiro Bisi 
<vera.bisi@cosanpa.pa.gov.br> 

Assunto : convite 

Para : abes-pa@abes-dn.org.br 

Bom dia !!! 

Qua, 22 de Set de 2021 10:28 

@2anexos 

Segue em anexo, convite, para participa~ao na consulta publica presencial do projeto de 
desenvolvimento de saneamento do para - PRODESAN 

Apresentacao-Prodesan - ANEXO OF. CIRC. 00l-P-2021.pdf 
I!!!J 10 MB 

ABES.pdf 
IlliJ 96 KB 



* PARA 
OflCln Circular nO. OOl -P/ 2021 ,., 

A~S""'la!,.ao Bf3Siletra de Engellhan3 Sanitaria e Am b,ental(ABESIPAI 

1 Juo" 'd' r to hd' ro Je Fdhma 
, , 

• 10 ("""'Itt' para Pilr1 I~IJUU. ilO "I Consullil Publica 'r"!> oInt;:> . 1 do PROJETO (If 

m' ENVOI .... tMEN TO Of SANEAMENTO 00 PARA PROOES""" 

.' 

., 

I '\ pt. 

A OMPANHI,Q. "F SANlAMEN ro DO PARA It J!,ANP,A I ,'er" P'l me':> 1 .... • .. 

-') nE DE-S NVOLVIMEN10 D! SANlAMEN1r) 

, 

. ',' 
J"" r TO 

, , t. r 3C" I t-m" 1, .. 

-, 1.1 e j 'c,ef1Cla opera<,; ,"dl dd (:'.:51 .. , dO Il:l~ se'''1( ~ '''' IIJll<l 

~ lr ~ U 05ANP':" ,)m.:>co eM )""''''0 t 10" 1 '''<)~d'' IE' 1(.',' 

JOSE ANTQ"jIO Of 
'" _ ..... ,~ .. " •. ",.... ~...;:'" 

"",G£lIS00042299&985 ..... J" ............ ',,-, ,.,- " 
Jose Antomo Oe Angells 

Pw ilm • 


