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SOBRE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATOU 
SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

TEMA: APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

DE VIABILIDADE TÉCNICA, 

ECONOMICA-FINANCEIRA, JURÍDICA E 

AMBIENTAL DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO MUNICIPAL PARA A ZONA 

URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 

ARAGUANÃ-MA. 

Aos sete dias do mês de agosto no 

seminário da Igreja Católica de Nossa 

Senhora Aparecida do Município de 

Araguanã localizado na localizada na 

travessa São Sebastião, S/N, Centro – 

Araguanã no Estado do Maranhão no 

horário de nove horas, reuniram a população 

ao qual foi convidada por meio do diário dos 

municípios, site do prefeitura municipal e por 

meio das redes sociais, em que pese, 

também foram enviados convites por meio 

de ofício ao presidente da câmara municipal, 

Ministério Público, ao Juiz da Vara Única de 

Araguanã, aos Presidentes Sindicais 

existentes no município, dando assim ampla 

divulgação a este importante encontro de 

apresentação dos estudos de viabilidade 

técnica financeira-econômica, jurídica e 

ambiental do sistema de iluminação pela 

Empresa TellusMater que apresentou seu 

credenciamento por meio da chamada 

pública 002/2019, e autorizada a elaborar os 

estudos com a obrigação de apresentação 

destes por meio de audiência pública para 

conhecimento de todos. Desta forma, o 

Secretário Municipal de Administração, o Sr. 

Salatiel Amorim Alves Lima e representando 

o Sr. Prefeito Municipal neste evento, iniciou 

sua fala ao lembrar a população ali presente 

dos desafios enfrentados pela gestão 

municipal quanto a manutenção da 

iluminação do Município, bem como 

explicando como se iniciou esses trabalhos 

de estudos com por meio da Lei Municipal 

004/2019 que instituiu o Plano de Parcerias 

Púbico-Privados em âmbito municipal ao 

qual e de forma gratuita, o Município hoje 

possui um retrato atual de seu parque de 

iluminação, possibilitando assim ver os 

investimento necessários para a expansão 

em todo o território municipal, seguindo os 

trabalhos, este passou para o Advogado 

Messias Rodrigues, que é membro da 

Comissão de Parcerias Pública Privado da 

OAB-PI, Advogado militante em projetos 

para a Gestão Pública, Especialista em 

Direito Público, abriu a sua fala, 

agradecendo a todos os presentes que 

tiraram um minuto de seu tempo para estar 

ali, assim, iniciou os trabalhos de 

apresentação do processo administrativo e 

seu passo a passo que culminou com a 

publicação do Edital de chamada pública , 

bem como da promulgação da Lei Municipal 

04/2019 e 05/2019 que institui o Plano 

Municipal de Parcerias /Público Privadas em 

âmbito municipal, dando assim a devida 

estrutura para que o município possa por 

ventura a elaborar mais estudos em 

diferentes nichos que tenha desejo, 

reforçando que por meio deste instrumento e 

tendo como alicerce o Decreto Federal 

8.428/15, tais estudos são de cunho 

gratuitos ao ente municipal, ficando sobre a 
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tutela deste todos os créditos elaborados no 

decorrer desses estudos. Dando 

prosseguimento a Sr. Larissa Maciel, 

representante da Empresa, fez a 

apresentação dos estudos, mostrando a 

capacidade técnica da empresa em outros 

municípios na elaboração de estudos bem 

como na operação em vários municípios do 

Brasil, em especial Campo Maior, Água 

Branca, Porto e em fase inicial Castelo do 

Piauí, localizado no Piauí ao qual é de 

conhecimento de todos o patamar alcançado 

por aquele município, bem como a 

realização de estudos em diversos 

municípios do Maranhão. A representante 

da Empresa assim seguiu em sua 

apresentação ao qual ficou constatado que 

os eventuais interessados em participar da 

licitação de concorrência pública deverão 

seguir os estudos em seu inteiro teor, tendo 

como obrigação de investimento o valor de 

R$ 18.839.698,56, dentro da concepção 

concessão administrativa, em que não há 

nenhuma contrapartida do Município para 

com os serviços, e sim tão somente o uso da 

CIP, ao qual será criado um fundo junto a 

uma instituição bancária ao qual a 

Concessionária não terá nenhuma gerência 

sobre esta conta e sim o município, ao qual, 

mensalmente irá lavrar nota fiscal com os 

serviços prestados e encaminhar para a 

Prefeitura Municipal enquanto Poder 

Concedente, e este irá autorizar o Banco a 

efetuar o pagamento da Concessionária. 

Outro ponto importante é que a futura 

Concessionária deverá se instalar no 

município devendo contratar a mão de obra 

local com a devida arrecadação de ISS 

voltada para o município. Prosseguindo os 

trabalhos, foram apresentados as minutas 

de contrato de concessão bem como a 

minuta de edital de concorrência pública 

para debates e sobre cada artigo inserido, 

bem como a demonstração por parte da 

Gestão Municipal o intuito de construir um 

instrumento contratual ao qual todos as 

variável de risco possam ser da futura 

Concessionária. Assim, tendo em vista a 

publicação de ambas as minutas no diário 

dos municípios, bem como no site da 

prefeitura pelo prazo de trinta dias, não 

houve qualquer procura por parte da 

população, assim ficou decidido que será 

estendido até o dia dez de janeiro 

(06.04.2020) a consulta pública. Por fim, 

foram abertas para perguntas ao qual os 

presentes fizeram suas perguntas, quanto 

ao tempo da concessão? como se daria este 

contrato entre a futura concessionária e 

município? se teria aumento do gasto de 

luz? O Secretário de Administração também 

fez suas ponderações quanto a este 

importante projeto que é um sonho de todos, 

e agradeceu a Empresa por ter elaborado 

estes estudos, bem como aos demais 

participantes da audiência pública neste 

momento tão emblemático, que é a 

pandemia, reforçando que todos ali, 

estavam de máscara e obedecendo o 

distanciamento social. Por fim, os presentes 

assinaram sua presença e as onze horas e 

vinte e cinco minutos foi encerrada a 

audiência pública, sendo esta bastante 

proveitosa. 
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Segue lista de presença em anexo: 
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