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 ATA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
18/01/2022 

Início: 18h00mim 
Término: 19h:03min      

 
 
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h00min, no 

Auditório Professor Edgar Antunes, nas dependências desta Prefeitura Municipal de 

Catanduva, sito na Praça Conde Matarazzo, nº 01, realizou-se Audiência Pública para tratar 

da Iluminação Pública no Município, sob o modelo de “Parceria Público-Privada” (PPP), 

cuja divulgação vinha sendo vinculada nos diversos meios de comunicação social da 

Prefeitura, nas mídias sociais e jornais da cidade. Os termos da Consulta e Audiência 

Públicas, foram publicados no Diário Oficial do Município, em Jornal de circulação 

Regional, na Imprensa Oficial do Estado e no Diário Oficial da União. A audiência já estava 

marcada desde a publicação ocorrida no Diário Oficial do Munícipio aos 22/12/2021, 

quando se abriu a Consulta Pública e também, por observância legal, se deveria 

determinar a data da audiência. A Audiência foi transmitida ao vivo pela rede social do sítio 

da Prefeitura Municipal de Catanduva no Facebook, em @prefeituradecataduva, tendo 

ocorrido de forma virtual. Às 18h07min, foi realizada a abertura do cerimonial do evento, 

pela Sra. Kátia Müller, agradecendo a presença de todos os presentes, que convidou para 

compor a Mesa os membros da Comissão Gestora da Parceria Público-Privada (CGPPP),  

chamando para toma tomar assento o Gestor de Gabinete, Dr. Fernando Martins de Sá, na 

função de membro da Comissão e também representando o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito de Catanduva, e os Ilustríssimos Senhores membros, Dr. Daniel Mouad – 

Procurador do Município, e Wellington Cristian Vanalli – Secretário Municipal de Finanças 

e o sr. Marcos Queiroz Coelho - Secretário Municipal de Obras e Serviços. Também foi 

convidado a integrar a mesa, o Ilmo. Sr. Tadeu Alves, representante da empresa 

Companhia Paulista de Desenvolvimento – CPD, a qual foi responsável pelos estudos 

técnicos do projeto que embasam a proposta da parceria e que apresentaria um resumo 
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de todo os trabalhos realizados. Após composição da mesa de trabalhos, o Dr. Fernando 

Martins informa as presenças dos demais participantes presentes no Auditório, o sr. 

Secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Luiz Alberto Federici Calegari, a sra. Secretária da 

Educação, Cláudia de Carvalho Cosmo, o sr. Diretor da Assistência Jurídica, Dr. Marcus 

Veronesi Pereira, o sr. Diretor de Informática, Rafael Nery, a sra. Diretora de Finanças, 

Patrícia da Silva Goulart De Campos e o sr. Engenheiro/Chefe do Setor Elétrico, Marcos 

Hatanaka, membro da Comissão, que gentilmente cedeu lugar ao sr. Secretário de Obras e 

Serviços na abertura dos trabalhos e composição da Mesa. Em ato contínuo foi declarada 

aberta a Audiência Pública, sendo presidida pelo Dr. Fernando Martins de Sá, que convidou 

Dr. Marcus Veronesi Pereira, Diretor da Assistência Jurídica, para secretariar e auxiliar no 

acompanhamento das questões elaboradas pelos munícipes durante a audiência virtual. O 

Presidente da Mesa explanou sobre quais os objetivos e finalidades de uma Parceria 

Público-Privada, sobre a necessidade da audiência que permite a participação da 

população em geral nas discussões, sugestões, críticas e esclarecimentos sobre a matéria 

apresentada na Audiência. Após a introdução, o presidente da Mesa convidou o sr. Tadeu 

Alves a assumir a palavra visando a explanação de todos os estudos técnicos que envolvem 

a elaboração de uma Parceria Público Privada. O representante da empresa discorreu 

então sobre os benefícios financeiros, laborais e ambientais que o novo modelo de 

Iluminação Pública pode trazer para o município a curto, médio e longo prazo. Todo o 

material apresentado ficará disponível na página, juntamente com todos os estudos 

técnicos já disponíveis para consulta pública, desde o dia 23/12/2021. Terminada a 

explanação, retornou a palavra ao Dr. Fernando Martins de Sá, que passou a responder as 

questões enviadas pelos munícipes que acompanhavam de forma virtual a audiência, e 

puderam se manifestar através do Facebook, sendo que algumas mensagens enviadas por 

e-mail, seriam respondidas no decorrer dos dias seguintes, pois demandavam arguições 

mais técnicas. Todos os questionamentos foram respondidos de forma a aclarar as 

questões, sendo reforçado pelo Sr. Presidente da Mesa, que a Consulta pública ainda 

permaneceria aberta por mais alguns dias. Foi reforçado a todos os participantes, 
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presenciais e virtuais, que na página da Prefeitura (www.catanduva.sp.gov.br) era possível 

acessar o link da Consulta Pública, bastando clicar no link, para ser redirecionado à página, 

http://www.catanduva.sp.gov.br/obras-e-servicos/iluminacao-publica-parceria-publico-

privada/, onde estão disponíveis, desde o dia 23/12/2021, todos os materiais e estudos 

técnicos para consulta pública referente à PPP de Iluminação Pública, e que as dúvidas dos 

munícipes poderiam ser enviadas para o e-mail: consultapublica@catanduva.sp.gov.br, até 

o dia 24/01/2022, data que se encerrará a Consulta, permanecendo disponível na íntegra a 

audiência que pode ser acessada através do link de transmissão: 

https://fb.watch/aFr7CaRhth/. Cumprindo o tempo previsto de uma hora para a realização 

desta Audiência Pública, a mesma foi encerrada às 19h03min, pelo Dr. Fernando Martins 

de Sá, por não haver mais questionamentos a serem respondidos. Ao final, foi lavrada esta 

ata que resume os trabalhos. Eu, MARCUS VERONESI PEREIRA, lavrei, a presente, que vai 

assinada no original pelos Membros da Comissão e arquivada em pasta própria.  

 
 

MARCUS VERONESI PEREIRA 
Diretor/Secretário da Audiência 

 
 
 

FERNANDO MARTINS DE SÁ 
Representante do Gabinete Municipal 

 
 
 

MARCOS HATANAKA 
Representante da Secretária Municipal de Obras e Serviços 

 
 
 

DR. DANIEL MOUAD  
Representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

 
 

WELLINGTON CRISTIAN VANALLI 
Representante da Secretaria de Finanças 
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