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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA MINUTA DO EDITAL E ANEXOS DA 

FUTURA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO AMBITO DOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS AO CONSANA. 

 

 

Aos 30 de janeiro do ano de 2020, às 19h00, no Complexo Integrado de Segurança, 

Emergência e Mobilidade – CISEM, com endereço à Rua Francisco Samuel Luchesi 

Filho, 42, Bairro Júlio de Mesquita, na cidade de Bragança Paulista, estado de São 

Paulo, em atendimento à Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 39, que determina que os 

processos licitatórios de grande vulto sejam precedidos de audiência pública para 

conhecimento da população, realizou-se a Audiência Pública da Minuta do Edital e 

Anexos da futura concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário dos Municípios de Bragança Paulista, Joanópolis e Monte Alegre do Sul. Na 

abertura do Vice Prefeito Amauri Sodré, neste ato representando o Prefeito de Bragança 

Paulista e Presidente do Consórcio, Dr. Jesus Adib Abi Chedid, cumprimentou aos 

presentes, e passou a palavra à Secretária Executiva do Consórcio, Dra. Denise Pinink 

Silva, para início da exposição. A Dra. Denise apresentou aos presentes, inicialmente, a 

estrutura do Consórcio e sua finalidade. A seguir explanou sobre os pontos mais 

importantes da Minuta do Edital e do Contrato da futura Concessão, explicando como 

será realizada a licitação, quais serão as obrigações do futuro Contratado, como os 

serviços serão fiscalizados, como se dará a prestação dos serviços nos Municípios, a 

estimativa de investimentos que serão realizados pelo futuro contratado, entre outros. 

Ao final da exposição, alguns dos presentes formularam questionamentos, por escrito, 

os quais foram respondidos em audiência, desde que pertinentes às Minutas tema da 

audiência pública. Os questionamentos e as respostas, seguem como anexo à esta Ata. 

Após a leitura e resposta dos questionamentos realizados por escrito, foi solicitado por 

um dos presentes, o acesso ao microfone para expor sua opinião. O manifestante então 

passou a expor sua opinião sobre a reestatização que vem ocorrendo no mundo. A 

seguir, o Vereador Cláudio Moreno, do Município de Bragança Paulista fez uso da 

palavra, solicitando fosse esclarecido se a Sabesp poderia participar da eventual 

licitação, ao que foi respondido que sim, desde que a mesma atenda as condições do 

edital como todas as outras licitantes. Também questionou sobre a agência reguladora 

que fiscalizará os serviços, como ela será contratada, se há custos e como se dará a 

fiscalização. A Secretária Executiva do CONSANA informou que as tratativas estão em 

andamento e que assim que finalizadas, o Consórcio irá assinar Convênio de 

Cooperação com a Agência e o Regulamento que a Agência possui será inserido no 

futuro Contrato de Concessão, sem prejuízo da fiscalização que será realizada pelo 

Poder Concedente, nesse caso o CONSANA. Complementou ainda, que a remuneração 

da Agência Reguladora é feita pela Concessionária que prestará os serviços. Por fim, 
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questionou sobre o valor da outorga, que esperava-se que fosse maior. A Secretária 

Executiva esclareceu que o estudo econômico financeiro do projeto é quem avaliou a 

possibilidade de uma outorga mínima, e que as licitantes participantes da futura 

licitação ofertarão valores superiores ao estabelecido como mínimo. 

A seguir o Prefeito de Joanópolis Sr. Mauro, questionou sobre a outorga ser maior antes, 

quando haviam outros municípios, ao que foi esclarecido que sim, o projeto inicial 

contava com uma outorga maior, pois havia a participação de outros municípios. 

Por fim, o Vereador Paulo Mário pediu que fosse esclarecido qual a participação de 

Bragança na referida outorga, ao que lhe foi respondido que seguiria a proporção 

definida na participação no Consórcio, que corresponde a população, que atualmente é 

de mais de 70%. 

A Secretária Executiva então indagou se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra, e 

diante da negativa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência 

Pública. 

Os participantes assinaram Lista de Presença que segue anexa a esta Ata. 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Denise Pinink Silva 

Secretária Executiva 

Consórcio de Saneamento Nossa Água - CONSANA 

 

 

 


