
ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA PELA COMISSÃO DE 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

REDENÇÃO/PA 

Ás dez horas e quarenta minutos, do dia vinte e dois, do mês de novembro, do 

ano de dois mil e vinte e um, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de 

Redenção – Pa, Plenário Pedro Alcântara, reuniu-se a Comissão de Obras e 

Serviços Públicos da Câmara Municipal de Redenção, sob a Presidência da 

vereadora Bella, que convidou para lhe auxiliar na Relatoria o vereador 

Leandro Onofre, como Membro o vereador Marcos Sérgio. Saudação às 

bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, em seguida a execução do Hino 

Nacional brasileiro. Na sequência, declarou aberta a presente Audiência e 

determinou ao Relator fazer leitura da matéria motivo desta Audiência: Oficio 

Circular que convidadou para esta audiência todos os relacionados na lista de 

componentes da organização da sociedade civil, bem como todas as 

autoridades ligadas ao assunto; Pauta: tratar do cumprimento do contrato 

celebrado entre o Município de Redenção e a Empresa BRK – Ambiental, 

empresa responsável pela implantação do sistema de água, saneamento 

básico, esgoto e fornecimento de água em todo o município de Redenção. 

Informou ainda que esta audiência pública está sendo transmetida pelo canal 

do you tube da Câmara. Em seguida, solicitou ao Relator para fazer leitura dos 

principais pontos da ata da ultima audiência, nos pontos de decisões. Após, a 

Presidente passou a palavra ao representante legal da empresa BRK. Assumiu 

a tribuna o senhor Marcelo – Presidente da empresa BRK, que afirmou que o 

senhor Pedro – Gerente da BRK local, fará uma apresentação das operações 

que irão fazer até o fim do ano. Mas apresentou toda a sua equipe que também 

lhe acompanha nesta audiência. Comprometeu-se com a conclusão de 10 

poços até o fim deste ano, sendo que sete já estão perfurados, e dois em 

andamento, e com isso haverá uma produção e disponibilidade de água maior, 

mas que primeiro passará por um processo de analises e depois se fara a 

distribuição. E passou a palavra ao senhor Pedro para apresentar maiores 

detalhes do que está sendo feito. Fez uso da palavra o senhor Pedro – gerente 

da BRK local, que apresentou através de slides os avanços que tiveram desde 

a última audiência pública, e que antes do final deste ano estarão funcionando 

e distribuindo mais dez poços que foram perfurados em lugares estratégicos da 

cidade, com objetivo de sanar o problema de escarces de água nos período de 

baixa disponibilidade de água nos períodos de estiagem. Na sequencia, a 

Presidente passou a palavra aos vereadores inscritos: Fez uso da palavra o 

vereador Nilton César, que cumprimentou a todos presentes e como usuário 

do sistema de abastecimento de água acredita que ainda é pouco o que foi 
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apresentado como avanço, mas já é um avanço. E que lhe causa estranheza é 

por ter esperado tanto para que tais melhorias acontecessem. Mas fica feliz por 

esses resultados e pensativo por que esses resultados não ocorreram em anos 

anteriores. Nesse país precisa haver uma cobrança para que as partes 

envolvidas apresentem resultados ao cidadão. O serviço público para a 

população não é favor e sim obrigação. A população quando deixa de fazer o 

pagamento da água ela tem o fornecimento do serviço interrompido, mas 

quando a concessionária não fornece aquilo que foi estabelecido no contrato 

ela não tem o seu contrato rompido. E o que faz hoje é o papel do vereador 

que acaba sendo o para-choque da sociedade. O cidadão não vai sair de 

Redenção e ir à Belém-PA para fazer uma reclamação sobre qualquer serviço 

público, mas com a ativação da SANEAGUA poderão fazer as relações no 

município como cidadãos. E informou que a queda de energia ocorrida nesta 

audiência não foi problema da equatorial e sim do sistema local do prédio que o 

Presidente já acionou equipe para solucionar o problema. Fez uso da palavra o 

senhor Salon Junior – Representando a empresa SA, que cumprimentou a 

todos presentes e disse que a agencia SANEAGUA, informou que esta 

empresa a qual representa está apta para cobrar o que está de direito no 

contrato feito entre município e empresa BRK. Ressaltou que sobre a 

perfuração do poço feito no setor Serrinha foi recebido, mas os demais poços 

citados não recebeu nenhuma informação. E sobre o esgoto que foi citado as 

agencias de tratamento foi feito pelo Governo do Estado, mas BRK ainda não 

investiu nenhum centavo em esgoto, e ficou sabendo que essa empresa quer 

ainda aumentar o valor da tarifa da prestação de serviço, mas o prefeito 

municipal já adiantou que não ira aceitar isso sendo que ainda nem se presta 

um bom serviço a nossa sociedade. E afirmou que se não houver melhorias 

irão sim brigar para encerrar esse contrato. Fez uso da palavra o senhor 

Antônio Soares – Presidente do Eixo Central das Associais de Moradores de 

Bairros do Município de Redenção – Pará, disse que após a realização da 

primeira audiência houve uma calma e as cobranças diminuíram contra a BRK, 

e acha que foi feito alguma coisa por que acalmou. E se tem um contrato de 30 

anos ela precisa fazer o papel pelo qual ela assumiu que é fazer o 

abastecimento de água com qualidade para a população de Redenção, e 

espera que essa empresa melhore a cada dia. Fez uso da palavra o senhor 

Edivan Ferreira – representando o setor Atila Douglas, disse que a empresa 

BRK sempre tem serviço de qualidade para um e outro não, e nos setores 

Jardim Primavera e Vila Maria tem sofrido muito com a falta de água. Fez uso 

da palavra ao senhor Antônio - presidente da Associação dos Guardas 

Patrimoniais do Município, que cumprimentou a todos e disse que o setor 

Planalto o povo usa mais é poço semi–artesiano, e sua pergunta é por que 

contratar uma empresa de trinta anos sendo que o Prefeito só tem o mandato 

apenas de quatro anos? Afirmou que a 1ª audiência pública que foi feita foi 

acalorada e agradeceu o trabalho da empresa BRK e de fato foi feito trabalho, 

e sobre o esgoto as pessoas estão jogando na rua e isso precisa ser corrigido 



para beneficio da sociedade. Fez uso da palavra o senhor Olair José - 

representando o setor Viviane, que afirmou que o setor Viviane é um dos 

setores mais antigos e um dos mais esquecidos pelo Governo Municipal. Foi 

roubado os cabos de fiação da caixa-d’água, e afirmou que o reservatório caiu 

e faz um ano e durante esse período foi feito uma base e agora faz um mês 

que esse reservatório chegou e nada de solucionar o problema. Parece que a 

BRK está andando junto com a cidade por que ninguém faz nada por aquele 

setor e se não houver quem cobre essa empresa não faz nada, portanto, 

precisa que o poder público fiscalize isso. E em nome da população do setor 

Viviane registra essas reclamações: No setor Viviane não tem nenhuma rua 

asfaltada, não há esgoto e nem saneamento básico. Agora foi criada uma 

empresa SANEAGUA e percebe que falta informações. E afirmou que a 

Avenida Brasil quando chove fica alagada e acredita que o prefeito Marcelo 

estar sim trabalhando para melhorar essa situação. Fez uso da palavra o 

senhor Vicente Silva – representando o setor Primavera, que cumprimentou a 

todos presentes e disse que mora aqui desde 95 e houve mudança de nomes 

da empresa prestadora de serviço de abastecimento de água por três vezes e 

nada é resolvido na questão melhor qualidade de serviço. E a empresa BRK 

tem como proposito construir reservatórios, mas os que têm são os mesmos 

que tinham, eles só reformaram. Acredita que muro não impedirá os vândalos 

de roubar fios. E pediu para parar de asfaltar as ruas com asfalto sorrisão por 

que ele vai embora junto com a chuva e não resolve nada, e precisam sim de 

água para todos. fez uso da palavra a senhora Paula Jaciara – representando 

o setor Jardim Primavera, disse que já foi furtado uma vez a bomba elétrica do 

seu setor e afirmou que a prestação de serviço precisa ser melhorada 

começam cavar e não terminam o serviço e demoram entregar o tarifa, e se 

não pagam em dia o fornecimento é cortado. Fez uso da palavra o senhor 

Wigens - representando o setor Morada da Paz, que percebeu que aqui é o 

lugar para se resolver os problemas, percebeu que a empresa BRK é 

extremamente competente quando apresentou o crescimento de 25% no prazo 

de trinta dias, achou isso espantoso, por que daqui em diante precisarão mais 

desta casa. Pediu para os moradores de Redenção para não ficarem apenas 

nessa audiência, por que ainda tem muito que melhorar. E ficou provado que 

depende dos vereadores. Ninguém cresce em tão pouco tempo se não tem 

competência, tem competência, mas essa empresa provou que são 

irresponsáveis por que tinha competência, mas não investiam em melhorias, se 

fazendo necessário cobranças, pressões para que isso vesse acontecer. Fez 

uso da palavra o senhor Zecaqueque, disse que pela falta de água Redenção 

está na peia pela empresa que vem prestando esse serviço de fornecimento de 

água, e muitas das vezes a água chega às residências em péssimas condições 

para consumo, e o melhor que o Poder Executivo poderia fazer era desfazer 

esse contrato. Ficou com vergonha por que o setor Capuava falta água e lá não 

houve melhoria nenhuma. E se possível contratar uma nova empresa para 

prestar esse serviço. Fez uso da palavra o senhor Manuel Reis – 



representando o setor Serrinha, que parabenizou o vereador Nilton César pela 

iniciativa de trazer para o povo essa discussão coletiva e confia muito no 

trabalho desse vereador. Entende que o trabalho desta casa de leis é muito 

técnico e se sente muito a vontade para fazer essa reclamação, e denunciou 

que na Avenida Leopoldo do Serrinha foi feito um corte no asfalto e não foi feito 

um bom remendo e tem trazido problemas para os que transitam ali, isso se 

transformou em dois quebra-molas investidos e o povo se sente até lesado por 

esse tipo de situação. Fez uso da palavra o senhor APU – representando o 

setor Bela Vista, disse que apresentação feita aqui é igual o que acontece em 

uma faculdade, onde um aluno pega um gráfico para apresentar um trabalho, 

mas será que cresceu mesmo esse atendimento em 25%? Por que se tivesse 

acontecido o que foi apresentado precisarão realizar outras audiências. Se a 

população não paga a tarifa o fornecimento é cortado, mas o contrário, quando 

falta a água não acontece nada com essa empresa, portanto, acredita que 

chega! Precisam cortar esse contrato por que já deu o que tinha que dá. Muitos 

vereadores já foram embora por que acha que não vai dá em nada. Ressaltou 

que teve bombas que hoje tem por que a população comprou. Agradeceu ao 

senhor Solon pela parte de cobrança, e o que depender vai enviar reclamações 

para cobrar, por que eles são bons para cobrar e cortar o fornecimento de água 

e precisam também cortar eles. Fez uso da palavra a vereadora Bella, que 

agradeceu as palavras do senhor Wigens que muito bem se pronunciou, e 

realmente passou várias legislaturas e nunca cobram tanto e em tão pouco 

tempo houve melhorias e agradeceu ao senhor Pedro pelas melhorias 

apresentadas, não só com gráficos, e precisam entender que há sim 

dificuldades e até falou que se não houvesse melhorias iriam rescindir o 

contrato com essa empresa e se fizer isso não ira resolver o problema, e o que 

devem fazer é fiscalizar e cobrar e verificar se eles estão prestando serviço de 

qualidade e melhorias. O próprio senhor Pedro disse que quando faltar água 

que lhe ligue, e às vezes a população demora ligar, mas discorda, por que às 

vezes a demora é no atendimento a população por esta empresa. E pediu para 

que façam uma reunião interna e mostrar o trabalho em loco para saber o que 

estar sendo feito, e como comissão de obras quer fiscalizar de perto o que 

estar sendo investido de forma pessoalmente. E afirmou que como comissão 

de obras irá sim fiscalizar de perto o que estar sendo feito, para não ficar 

apenas nas informações de gráfico. Acredita que houve sim melhorias depois 

da última audiência e agradeceu aos dirigentes da empresa BRK e que 

continuará cobrando até que a população se encontre satisfeita. O vereador 

Nilton César pediu para que possam ser convidados os demais vereadores e 

presidente de bairro para fazerem essas visitas em loco às melhorias que 

foram citadas em gráfico. E gostaria de saber se os valores das tarifas 

cobradas por esta empesa está sendo repassado ao nosso município? Fez uso 

da palavra o vereador Leandro Onofre, disse que essa segunda audiência 

estar até mais tranquila para empresa BRK, e disse ao morador do setor 

Viviane que esta Câmara tem feito tudo para melhora sim e a qualidade de vida 



dos moradores daquele setor, e se for necessário chamara esta empresa 1000 

vezes a esta casa. Pediu para o representante Marcelo enviar o plano de 

trabalho para que possam acompanhar ponto a ponto, por que a empresa não 

tem cumprido o que está no contrato e caso for necessário romper com esse 

contrato farão.  Cobrou comprovação dos avanços que foram feitos por que a 

empresa SANEAGUA tem conhecimento de apenas dois poços perfurados e 

que irão a loco ver cada avanço, e não tem nada contra ninguém apenas 

cobram um serviço de qualidade. Pediu para o senhor Solon representante da 

SANEAGUA que informe esta Casa para que de fato trabalhem com papel no 

sentido de formalizar e se caso não for comprido o que foi combinado partiram 

para romper esse contrato por que água significa vida. E pediu para o numero 

de atendimento da BRK seja colocado no site da câmara, para melhorar as 

devidas cobranças. Fez uso da palavra o senhor Marcos Sergio, que cobrou o 

esgoto, não podem esquecer por que é uma necessidade na cidade inteira. 

Fará documentos solicitando informações sobre o tratamento de esgoto de 

Redenção e como também encaminhará a SANEAGUA, por que todo gráfico 

demonstrado não falou sobre o esgoto, sendo que o feito hoje foi pelo Governo 

do Estado. E afirmou que está a disposição para acompanhar os trabalhos 

desta empresa de perto. Fez uso da palavra o vereador Denison Moreira, 

disse que a empresa BRK sabe de suas obrigações e entende que para romper 

o contrato tem suas morosidades e agora é dar condições para que essa 

empresa preste um bom trabalho. Pediu providencias para resolver o 

desperdício de água nas proximidades da rodoviária. Fez uso da palavra a 

vereadora Silvani Borges, disse que o próprio representante da empresa BRK 

disse que tinha uma equipe jurídica eficiente, mas da mesma forma aqui tem 

vereadores aguerridos, e buscarão sim os seus direitos e parabenizou a 

empresa pelo avanço de 25%, mas que continuem avançando, por que não 

podem deixar a população sofrendo como vem acontecendo por falta de água. 

E ao senhor Olair do setor Viviane informou que foi feito ponte, foi trocada toda 

iluminação pública do setor, e isso foi através de cobrança que tem feito, como 

também a limpeza de todo setor. E entende que a empresa BRK precisa 

melhorar com relação ao fornecimento de água. Fez uso da palavra o vereador 

Marcos Sergio, disse que um crescimento de 11% na rede de esgoto do 

município é pouco pelo tempo que essa empresa vem atuando em nossa 

cidade e gostaria de ouvir algo da empresa sobre isso. Fez uso da palavra o 

senhor Marcelo – Representante da empresa BRK, disse que está 

comprometido para que todos os moradores cadastrados na rede de 

abastecimento sejam contemplados com água e essa é a primeira etapa, já a 

rede de esgoto é a segunda etapa. Mas afirmou que a concessionária BRK não 

tem interesse de descumprir o contrato e irá sim buscar cumprir. Resultados 

finais: A Presidente afirmou que a Comissão de Obras e Serviços Públicos fará 

uma reunião interna com os representantes da empresa BRK para marcarem 

visitas em loco no sentido de comprovar o crescimento de 25% na produção de 

água conforme foi apresentado nesta audiência, e demais avanços que se faz 



necessário para o fornecimento de água a população; Deixarão marcada para 

o mês de março do próximo ano uma próxima audiência pública para 

acompanharem os avanços desta empresa; Número de contato da empresa 

reguladora SANEAGUA – (94)992831985 - ZAP. Agradeceu a presença de 

todos, e por não haver mais o que deliberar deu por encerrada a presente 

Audiência Pública às onze horas e cinquenta e dois minutos. Pela aprovação: 

Vereadora Bella _________________ Presidente. Vereador Leadnro Onofre 

___________________ Relator. Vereador Marcos Sérgio 

____________________ Membro. ************************************************** 
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