
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 

REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA 

No dia vinte e seis de janeiro de mil e vinte e um, às 10h09min, ocorreu a Audiência Pública nº 
01/2021, que foi realizada de modo misto (híbrido). Presencialmente, a Audiência ocorreu no 
Plenário da Câmara Municipal de Holambra, localizada na cidade de Holambra, Estado de São 
Paulo, na Rua Jorge Latour, 152, Centro, nos termos dos protocolos sanitários, de forma a manter 
o distanciamento social necessário devido ao período de pandemia de COVID-19. Aos demais 
interessados, foi garantida a participação por meio da transmissão da sessão em tempo real, com 
uso da palavra e chat para perguntas através da plataforma digital You Tube. O objeto da 
Audiência Pública nº 01/2021 foi a apresentação da minuta de Parecer Consolidado ARES-PCJ nº 
25/2020-DM, sobre a revisão ordinária do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto 
de Holambra. Recepcionando os participantes com suas boas-vindas, o Coordenador de 
Regulação da ARES-PCJ, Daniel Manzi, na condição de Presidente da Audiência Pública, iniciou a 
Sessão Solene, oferecendo, após, a palavra ao Senhor Jacy do Prado Barbosa, representante da 
concessionária Águas de Holambra, que apresentou os avanços da concessão no município. Em 
seguida, o Presidente apresentou o conteúdo e conclusões do Parecer Consolidado nº 25/2020-
DM e convidou os participantes à manifestação, que o fizeram pelo uso da palavra. Finalizada a 
fase de manifestações e não havendo mais questionamentos, o Presidente da Audiência Pública, 
Dr. Carlos Roberto de Oliveira, às 12 horas e 20 minutos, agradeceu a participação de todos e 
deu por encerrada a Sessão Solene da Audiência Pública de nº 01/2021 da ARES-PCJ. Eu, Helder 
Quenzer, Secretário designado, redigi a presente ata que, lida e achada aprovada, segue assinada 
por mim e pelo Presidente da Audiência Pública, para que produzam seus regulares efeitos. Em 
anexo, encontram-se as listas de comparecimento de 10 (dez) pessoas (de forma presencial) e 
de 65 (sessenta e cinco) pessoas (virtualmente), entre colaboradores da ARES-PCJ e visitantes. A 
Sessão Solene da Audiência foi gravada e o acesso ao conteúdo integral está disponível no canal 
da ARES-PCJ no site do You Tube pelo link 
https://www.youtube.com/watch?v=XM8fW51caB8&t=5696s.  
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