
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

Concessão comum dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário da cidade de Orlândia

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. Realizou-se às quatorze horas do dia 28 de julho de 2020,
na sala de reuniões do Gabinete no Paço Municipal de Orlândia, localizada na Praça Coronel
Francisco Orlando,  nº  600,  centro,  foi  realizada a  Audiência  Pública  para  apresentação das
alterações no edital,  bem como metas, diretrizes e a importância da Agência Reguladora na
prestação dos serviços. A audiência foi transmitida através do canal da Prefeitura Municipal de
Orlândia sem presença de público, em decorrência das medidas de isolamento e afastamento
social devido a recente pandemia de COVID-19. A Consulta Pública que ficou disponível de
09.03.2020 a 13.04.2020 e a Audiência foram amplamente divulgadas na página e redes sociais
da Prefeitura de Orlândia, bem como publicada no Diário Oficial do Município e Diário Oficial
do  Estado.  O  Sr.  André  da  Silva  Bagini,  Assessor  Técnico  da  Administração  Geral
acompanhado  do  Sr.  Renal  Elias,  Diretor  do  Departamento  de  Água  e  Esgoto,   iniciou  a
audiência informando sobre seu objetivo da mesma. Na sequência, convidou e apresentou os
integrantes da mesa, a saber: Sr. Luciano Novaes, engenheiro civil, especialista em saneamento,
diretor  do grupo Novaes,  que nos  auxiliou na escolha do PMI,  e  o  Sr.  Carlos  Roberto de
Oliveira, Advogado e Diretor Administrativo e Financeiro da ARES-PCJ Agência Reguladora,
Professor de Direito Constitucional e mestre em direito pela Universidade de São Paulo. O Sr.
André da Silva Bagini tomou a palavra fez um resumo de todos os atos que o processo passou
até chegar nesta nova audiência, e as principais modificações no edital, disse também que os
cadernos ficaram para consulta pública de 09 de março de 2020 a 13 de abril de 2020 as quais
foram publicadas no Diário Oficial do Município e Diário Oficial do Estado e sobre a duração
da  audiência:  2  horas.  Frisou-se  também a  importância  da  discussão.  Foi  informado que  a
participação  era  livre  a  qualquer  pessoa,  entretanto  não  seriam  aceitas  contribuições  com
conteúdo  impróprio  ou  impertinente  ao  objeto  desta  Audiência.  Foi  informado  que  as
contribuições  deveriam  ser  enviadas  através  da  caixa  de  mensagem  do  canal  (facebook  e
youtube) da Prefeitura Municipal de Orlândia. Em seguida, o Sr. André passou a palavra para o
Sr.  Renan  Elias,  Chefe  do  Departamento  de  Água  e  Esgoto,  que  falou  da  importância  da
concessão na cidade de Orlândia e os objetivos que ela alcançaria, terminado o Sr. André passou
a  palavra para o Sr. Luciano Novaes, que apresentou as metas e as diretrizes do novo sistema,
terminado foi passado a palavra para o Sr. Carlos Roberto de Oliveira (ARES-PCJ), que falou
da importância da regulação nos serviços, e falou de algumas mudanças no novo marco do
saneamento. Após a apresentação, foram respondidos os questionamentos e contribuições por
ordem de chegada. Terminadas as contribuições, o presidente agradeceu à presença de todos e,
às 16h, sendo, então, foi encerrada a Audiência Pública. Registramos também que no decorrer
da apresentação do Sr. Luciano Novaes, alguns slides não apareceram, desse modo como falado
em sessão este material vai estar disponível no site da Prefeitura Municipal de Orlândia. 


