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Aos dezessete (17) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022),
às quatorze horas (14h00), em reunião virtual por meio de uma plataforma de
videoconferência, reuniu-se o Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas – CGPES, presidido pelo Subsecretário de Gestão e Parcerias da SECTIDES, Ricardo Claudino
Pessanha, representando o Presidente do Conselho Gestor, Tyago Ribeiro Hoffmann.
Presente o Conselheiro Titular: Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER:
Marcelo Calmon. Presentes os Conselheiros Suplentes: Procuradoria-Geral do Estado PGE: Iuri Madruga; Secretaria de Estado do Governo: Dâmaris Rizzi; Secretaria de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER: Rodrigo Garcia. Demais presentes: Alexandre
Delpupo (ARSP), Flavia Ribeiro (SEGER), Sheila Fernandes (SEGER), Luciana Merçon
(PGE), Leandro Terrao (SECULT), Patrícia Bragatto (SECULT), Fabricio Noronha
(Secretário da SECULT), Julio Arana (SEFAZ), Gabriel Borges (SEG), Bárbara Attademo
Gonçalves, Maria Mancini de Moraes Ribeiro e Simone Lemos Vieira
(SECTIDES/GEPAC). Aberta a sessão, a gerente de Concessões e Parcerias, Simone
Lemos, após confirmar o quórum, iniciou a reunião pela leitura da pauta, previamente
informada: Item 1) Projeto Miniusinas Solares – apresentação da proposta preliminar e
deliberação quanto à forma de estruturação dos estudos; 2) Projeto Cais das Artes –
apresentação da proposta preliminar, com ingresso do projeto na carteira e deliberação
quanto à forma de estruturação do mesmo, 3) Programa de Concessões e Parcerias –
retirada da carteira de projetos aqueles que se encontram paralisados; e 4) Mobilidade
Urbana Rodosol (atendimento ao Ofício TCE nº 00985/2022-9). Iniciada a sessão pelo
Item 1) Projeto Miniusinas Solares – apresentação da proposta preliminar e deliberação
quanto à forma de estruturação dos estudos, foi dada a palavra à gerente do projeto na
SEGER, Sheila Fernandes, que fez uma apresentação da proposta preliminar, cujo
escopo do projeto é a construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas solares
para atendimento da demanda de energia do Poder Executivo Estadual. Discorreu ainda,
sobre os impactos indiretos do projeto, situação atual, custo estimado, o que se espera
com a implantação dessa PPP, abrangência territorial com possíveis terrenos ociosos
pertencentes ao Estado que poderiam ser disponibilizados à iniciativa privada para
minimizar o custeio por meio da transferência do custo de manutenção dessas áreas, a
realização da sondagem de mercado e um panorama de cronograma dos próximos
passos. O subsecretário da SECTIDES, Ricardo Pessanha, parabenizou a
apresentação, e pontuou se algum conselheiro tinha alguma observação a tecer em
relação ao projeto apresentado. O Secretário da SEGER, Marcelo Calmon, reforçou a
importância da avaliação dos terrenos disponíveis, de acordo com as características de
cada um, para que essa seja uma PPP atrativa para investimento, viabilizando, assim, o
projeto. Posto em votação o primeiro ponto de pauta, foi aprovado por unanimidade a
estruturação do projeto Miniusinas solares por meio do Procedimento de Manifestação
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de Interesse – PMI. Avançando para o segundo ponto da pauta, Projeto Cais das Artes
– apresentação da proposta preliminar, com ingresso do projeto na carteira e deliberação
quanto a forma de estruturação do mesmo. Foi dada a palavra ao Secretário da SECULT,
Fabrício Noronha, que fez uma apresentação do projeto, informando que o objetivo do
projeto é a conclusão das obras do Cais das Artes, seguindo a concepção arquitetônica
inicial; a aquisição dos equipamentos e mobiliários para adequação das áreas técnicas
do Museu e Teatro (exposição, educação, apoio às exposições e administração) e a
operação do Museu, teatro e demais serviços e atividades que compõem o complexo
cultural e proposição de novas atividades que viabilizem financeiramente o
empreendimento, desde que priorizada a vocação cultural do equipamento. Discorrendo
sobre a situação atual dos cais das artes e os próximos passos para viabilização do
projeto. O subsecretário da SECTIDES, Ricardo Pessanha, questionou se alguém tinha
alguma observação a fazer acerca da apresentação. O Conselheiro Suplente, Iuri
Madruga, pontuou que o contrato com a empresa que era responsável pela obra do Cais
das Artes está suspenso desde 2015 e que desde o ano de 2019 houve tentativas para
retomada das obras, e, caso se entenda pelo prosseguimento do projeto por meio do
PMI, a retomada das obras via acordo está descartada. O Subsecretário, Ricardo
Pessanha, pontuou que esse PMI irá precisar de acompanhamento pela PGE. O
Procurador do Estado, Iuri Madruga, ainda questionou, se o equipamento também terá
destinação para polos tecnológicos. O Secretário da SECULT, Fabricio Noronha,
esclareceu que outras atividades poderão ser desenvolvidas, mas desde que alinhadas
às características e finalidades culturais do equipamento. Posto em votação, foi
aprovada, por unanimidade, a inserção do projeto Cais da Artes na Carteira de Projetos
de Concessões e Parcerias do Estado, bem como sua forma de estruturação, por meio
de Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI. O Secretario da SEGER, Marcelo
Calmon, parabenizou o projeto e se despediu, em virtude de outra agenda, assumindo a
partir daqui o suplente, Rodrigo Garcia. Passado ao terceiro ponto de pauta, retirada da
carteira de projetos aqueles que se encontram paralisados, a gerente de Concessões e
Parcerias do Estado, Simone Lemos, explicou que existem na carteira de concessões e
parcerias alguns projetos que hoje se encontram paralisados e que, portanto, o conselho
precisa deliberar sobre sua retirada formal da carteira, como por exemplo, a PPP
Identidade ES, cuja situação no SIGES aparece como projeto suspenso. Gabriel Borges,
servidor da Secretaria de Governo, esclareceu que o objeto desse projeto já foi
contratado pelo Estado, mas de uma outra forma e que ele está à disposição para
fornecer mais informações sobre essa contratação. Esclarecido esse ponto, a gerente
reforçou a importância de retirar da carteira os projetos Identidade ES e Radium Hotel,
que não será mais estruturado como concessão, já com novo uso definido pelo estado,
o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Avançando para o último item
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da pauta, Mobilidade Urbana – rodosol (atendimento ao Ofício TCE nº 00985/2022-9), a
gerente de concessões e parcerias, Simone Lemos, informou que o TCE oficiou a
SECTIDES para prestar informações acerca da possibilidade de nova concessão pelo
Estado, considerando que o contrato atual finda em Dezembro de 2023. A procuradora
do Estado, Dra. Luciana Merçon, pontuou que na última reunião do conselho já tinha
feito esse questionamento acerca da nova concessão, considerando a finalização do
contrato atual e informou que o poder concedente não é a ARSP, pois a mesma é uma
agência reguladora, e sim o Estado, por intermédio da SEMOBI. Quanto a esse último
ponto, o Subsecretário, Ricardo Pessanha, esclareceu que chegou até a ele uma
informação de que em 2019 teve a promulgação de uma Lei delegando poder à ARSP
para ser a gestora desse contrato da Rodosol, Dra. Luciana Merçon, sugeriu convocar,
com urgência, reunião do CGP para tratar do assunto em pauta, considerando que o
prazo médio para a assinatura de um contrato de concessão é de 21 meses e o atual se
encerra em dezembro de 2023. Assim, o conselho deliberou sobre a convocação de
reunião, a ser marcada nos próximos dias, para tratativas acerca da Concessão da
Rodosol. Por fim, o subsecretário, Ricardo Pessanha, informou que vai sugerir a
capacitação de mais servidores no treinamento fornecido pela empresa Radar PPP, no
curso CP3P, principalmente aqueles que irão compor os trabalhos dos projetos
Miniusinas solares e cais das artes, dada a importância dessa formação. E finalizou,
dando conhecimento aos demais presentes na reunião, de que há interesse do mercado
em realizar a concessão do Heliponto, tendo sido apresentado uma MIP junto à
SECTIDES para estruturação do projeto, sendo a mesma, remetida à Secretaria da Casa
Militar para manifestação acerca de eventual interesse, no prazo de 30 dias, em
atendimento ao Decreto nº 5085-R, de 10 de fevereiro de 2022. Nada mais havendo a
tratar na presente sessão, o Presidente do Conselho encerrou os trabalhos e a presente
Ata, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas e demais conselheiros presentes à reunião.
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