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Aos quinze (15) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte um (2021), 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.
Presentes os Conselheiros Titulares: Secretaria de Gestão e Recursos Humanos –
SEGER: Marcelo Calmon. Presentes os Conselheiros Suplentes: Secretaria de
Economia e Planejamento - SEP: Adriano Rasseli; Procuradoria-Geral do Estado - PGE:
Iury Madruga. Demais presentes: Ana Cláudia Buffon (SETUR), Rafael Granvilla
(SETUR), Carla Silva (SEG), Bárbara Attademo Gonçalves, Maria Mancini de Moraes
Ribeiro e Simone Lemos Vieira (SECTIDES/GEPAC), e Luciana Merçon (Procuradoria
Geral do Estado). Aberta a sessão, o Subsecretario Ricardo Claudino Pessanha, após
confirmar o quórum, iniciou a reunião pela leitura da pauta, previamente informada: Item
1) Apresentação dos estudos da Arena Multiuso para deliberação quanto à realização
da consulta pública; e 2) Relatório situacional da carteira de Concessões e Parcerias;
Iniciada a sessão pelo Item 1) Apresentação dos estudos da Arena Multiuso para
deliberação quanto à realização da consulta pública, a Gerente de Parcerias e
Concessões, Simone Lemos, informou que após recomendações das Doutas SECONT
e Procuradoria Geral do Estado – PGE, a equipe técnica trabalhou nas adequações e
que em virtude das atualizações o CAPEX do projeto sofreu uma alteração de valor,
considerando a atualização realizado pelo setor competente na SETUR, de acordo com
a planilha de preços do DER, conforme orientado pela SECONT. Informou ainda que a
PGE recomendou no parecer encaminhamento dos autos à SEGER para manifestação,
de acordo com o disposto no Decreto nº 3.126-R/2012, e que tal procedimento será
realizado concomitante com o momento da consulta pública. Mais adiante a Gerente
informou que o prazo da consulta pública será de 30 (trinta) dias, e que a mesma será
disponibilizada no site da SETUR; esclareceu, ainda, que durante a consulta pública
também acontecerá a audiência pública. Informou que a matriz de risco do projeto foi
elaborada alocando riscos aos parceiros que façam a melhor gestão de cada risco
observado. Ressaltou que, embora isso não seja uma exigência legal dos processos de
concessões de uso, a equipe técnica entendeu importante a internalização nos estudos
de instrumentos observados em contratos de concessões comuns e PPPs, tais como, a
figura do verificador independente e a possibilidade de arbitragem. Destacou, finalmente,
que o contrato elaborado preza pela eficiência e pela captação da expertise do parceiro
privado, inclusive com a possibilidade de obtenção de receitas acessórias e projetos
associados, bem como seu desempenho será mensurado por meios de sistema de
indicadores. Concedida a palavra ao Gerente do Projeto da Concessão da Arena
Multiuso, Rafael Granvilla, o mesmo apresentou o projeto, abordando os principais
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aspectos do mesmo. Ao final da apresentação, os procuradores do Estado, Iury Madruga
e Luciana Merçon, parabenizaram o projeto, questionando se teria rodada de roadshow,
o que foi informado pelo gerente do projeto que essa rodada está prevista, inclusive com
o apoio da B3, que será contratada para realização do procedimento licitatório. A gerente
de Parcerias e Concessões, Simone Lemos, esclareceu que o valor do CAPEX do projeto
aumentou, também, em virtude da atualização dos valores do sistema de climatização
que estava subdimensionado no que se refere aos pavilhões 01 e 03. Também foi
considerado o valor de substituição do sistema de climatização do Pavilhão 02, que não
estava previsto anteriormente, em virtude de ação judicial em desfavor do Estado que se
reivindica a posse dos aparelhos atualmente instalados no pavilhão 2. Essa opção foi
sugerida pela comissão técnica para que não se traga nenhuma insegurança jurídica
para o contrato com a futura concessionária. Sobre esse ponto a Procuradora do Estado,
Dra. Luciana Merçon, informou que isso precisa ser discutido e avaliado junto à PGE,
uma vez que isso não foi objeto de análise, nesses termos, quando do encaminhamento
dos autos a essa consultoria administrativa para análise jurídica, mas informou que essa
questão não impede que a consulta pública siga adiante. O representante suplente da
PGE, Dr. Iury Madruga, informou ainda que se pode tentar um acordo judicial no tocante
à ação judicial existente. Superado esse assunto a gerente de Parcerias e Concessões,
Simone Lemos, abordou qual seria o momento ideal para lançar a consulta pública,
considerando o período de final de ano. O representante do presidente do Conselho
Gestor, Ricardo Pessanha, esclareceu que não vislumbra problema em lançar a consulta
pública nesse momento. Sugeriu lançar a consulta pública ainda esse ano, ainda que o
prazo da mesma possa ser estendido. A subsecretária da SETUR, Ana Cláudia Buffon,
informou que ainda é preciso fazer uma atualização do memorial descritivo de obras
solicitado pela SECONT e que esse material é fundamental para o lançamento da
consulta pública. Dra. Luciana Merçon sugeriu gerar um aviso informando o dia que a
consulta será publicada. Dada a palavra ao Secretário da SEGER, Marcelo Calmon, o
mesmo parabenizou o projeto da Arena Multiuso e frisou que, embora a questão da
judicialização dos aparelhos de ar condicionado do pavilhão 02 seja importante e mereça
ser melhor discutido junto à PGE, é necessário agilizar a consulta para fazer a entrega.
Por fim, abordou que com relação ao projeto das Miniusinas a gerente do projeto da
SEGER, Sheila, está finalizando a proposta preliminar e que será encaminhada à
SECTIDES. Superados os assuntos relacionados à Arena Multiuso a autorização da
Consulta Pública pelo Conselho Gestor foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade, nos termos apresentados pela SETUR, em janeiro/2022. Passado ao
segundo ponto de pauta: Relatório Situacional da carteira de projetos, a gerente de
Parcerias e Concessões, Simone Lemos, apresentou a situação de cada um deles.
Especificamente com relação ao Projeto de Miniusinas solares, Dr. Iury Madruga,
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reafirmou o compromisso de analisar o termo negocial existente entre o BANDES e o
IPGC. Dra. Luciana Merçon informou que está buscando entender como o BNDES atua
como estruturador de projetos, vislumbrando uma possível parceria com o BNDES para
que esse multiplique seu conhecimento interno junto ao BANDES, permitindo assim que
esse último possa ser estruturador de projetos, permitindo, assim, que o projeto de
Miniusinas Solares seja um “projeto piloto” para o Banco. Frisou, ainda, a importância do
BANDES estar alinhado com esses objetivos, para que a PGE possa seguir com esse
caminho. Ricardo Pessanha informou que acredita que o BANDES está mais envolvido
nesse propósito de ser estruturador de projetos e que o teor da reunião será levado à
presidência do Banco para que a PGE possa então seguir com essa proposição.
Finalizado esse assunto, foi abordado a questão do projeto alimentação prisional.
Ricardo Pessanha solicitou que o representante da SEP, Adriano Rasseli, leve o assunto
novamente ao Secretário do Planejamento Álvaro Duboc, uma vez que não houve
avanço desde a última reunião do CGP-ES. Com relação aos dois projetos de
concessões na áea de Mobilidade Urbana, quais sejam , A concessão patrocinada do
Veículo Leve sobre Trilhos e a concessão comum dos Terminais Metropolitanos, foi
informado aos conselheiros que a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura - Semobi
ainda não criou a Comissão Técnica, conforme já solicitado pelo CP-ES, por meio de
ofício, implicando em nenhum avanço no cronograma desses projetos. Por fim, Dra.
Luciana Merçon questionou sobre a concessão da Rodosol, uma vez que o contrato atual
está em vias de se extinguir por decurso de tempo e até o presente momento a PGE
ainda não fora demandada sobre o assunto. Ricardo Pessanha informou que a
Presidência do Conselho provocará a SEMOBI e a ARSP quanto ao assunto. 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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