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Aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte um (2021),
às dezesseis horas (16h00), 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 Estado de Governo – SEG: Gilson
Daniel Batista; Secretaria de Economia e Planejamento - SEP: Álvaro Rogério Duboc
Fajardo; Procuradoria-Geral do Estado - PGE: Jasson Hibner Amaral. Presentes os
Conselheiros Suplentes: Secretaria da Fazenda – SEFAZ: Bruno Pires; Secretaria de
Gestão e Recursos Humanos – SEGER: Rodrigo Garcia. Demais presentes:Carlos
Aurélio Linhalis (Diretor Presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento –
CESAN); Douglas Oliveira Couzi (Gerente da Unidade Gerenciamento de PPP- CESAN);
MytsaTironi e Patrick Silva (BANDES); AdrianoRasseli (SEP), BárbaraAttademo
Gonçalves, Maria Mancini de Moraes Ribeiro e Simone Lemos Vieira
(SECTIDES/GEPAC), Maira Campana 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)
Instrumento de garantia a ser prestada ao contrato da PPP Faça Fácil, por meio do FGPES, em conformidade com o Decreto nº 4.443/2019; 2) Apresentação do projeto de
"Subconcessão para produção e venda de água de reuso para fins industriais - PMI
Reuso"; 3) Relatório situacional da carteira de projetos do Programa de Concessões e
Parcerias. Iniciada a sessão pelo Item 1) instrumento de garantia a ser prestada ao
contrato da PPP Faça Fácil, por meio do Fundo Garantidor de Parcerias - FGP-ES, os
representantes do BANDES informaram que a modalidade de garantia mais adequada
ao contrato em questão é a Carta Fiança no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões),
dentre as opções elencadas no Regulamento do FGP-ES(Decreto nº 4.443/19). Posto
em votação, os membros do CGP-ES aprovaram por unanimidade a modalidade de
garantia Carta Fiança. Segundo ponto de pauta: 2) apresentação do projeto de
"Subconcessão para produção e venda de água de reuso para fins industriais - PMI
Reuso". O presidente da CESAN, Carlos Aurélio Linhalis, ressaltou a importância do
projeto principalmente no que se refere ao enfrentamento da crise hídrica e à proteção
do meio ambiente. A seguir, Douglas Couzi apresentou os estudos elaborados por meio
do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) - CESAN 001/2017 e salientou que
as aprovações internas já foram realizadas pela Diretoria colegiada da Cesan, bem como
pelo Conselho de Administração. Informou sobre a assinatura do Termo de
Compromisso entre ARCELOR e CESAN em 01/09/2021. Os principais itens abordados
na apresentação foram: histórico sobre reuso de água no Brasil; projeção – evolução
vazãoX crescimento populacional; previsão de investimento; premissas do projeto;
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destaques do processo de tratamento; benefícios da solução adotada; proposta
tecnológica; resultados da modelagem; modelo de negócio; matriz de risco; participação
setor público e privado; escolha pela subconcessão; vantagens da subconcessão e
solução jurídica proposta. Apresentado o projeto, o Secretário do Planejamento, Álvaro
Duboc questionou se o projeto já fora aprovado no COMDEVIT, o que foi informado pelo
Secretário de Governo, Gilson Daniel, que a reunião foi marcada para o próximo dia 20
de outubro com a presença dos Prefeitos para deliberação. A gerente de Concessões e
Parcerias, Simone Lemos Vieira, solicitou que o conselho deliberasse sobre: 1)
aprovação da consulta pública; 2)após a realização da consulta e audiência públicas,
envio do projeto para avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e,
posteriormente, à Procuradoria Geral do Estado, o que foi aprovado por unanimidade
pelos conselheiros. A gerente ressaltou que, em virtude da alteração do Decreto nº
2410/09 (Regimento do CGP-ES) pelo Decreto nº 4891/21, que ampliou as atribuições
do CGP-ES inserindo deliberações sobre as concessões, questionou a necessidade de
pareceres técnicos sobre os estudos da subconcessão por parte da Secretaria de
Planejamento e Secretaria da Fazenda, considerando que não haverá desembolso por
parte do Estado. E que, mantidos os pareceres, que os estudos possam ser enviados
para a Secretaria de Fazenda e para a Secretaria de Economia e Planejamento durante
a fase consulta pública. O Secretário do Planejamento, Álvaro Duboc, e o representante
do Secretário da Fazenda, Bruno Pires, informaram que mesmo que os investimentos
sejam realizados exclusivamente pelo parceiro privado, vencedor da licitação, a
manifestação técnica da Secretaria de Planejamento e Fazenda NÃO estão
dispensadas. O último ponto de pauta: 3) relatório situacional da carteira de projetos do
Programa de Concessões e Parcerias, foi apresentado pela Gerente de Concessões e
Parcerias da SECTIDES, Simone Lemos Vieira, atualizando sobre o status dos projetos
da Arena Multiuso (concluída a estruturação do projeto, o mesmo se encontra em análise
pela Procuradoria Geral do Estado – PGE); Loteria Capixaba ( o Edital do PMI está em
fase final de elaboração e programado para publicação no início de outubro/2020);
Logística em Saúde (o Edital do PMI está em fase de elaboração e programado para
publicação em outubro/2020), Miniusinas Solares, Alimentação Prisional, Terminais
Metropolitanos e Veículo Leve sobre Trilhos. Com relação ao projeto de Miniusinas
Solares, a gerente abordou o atraso observado no cronograma, devido a pendências no
processo de contratação do BANDES pela Seger. O subsecretário, Ricardo Pessanha,
reforçou a fala da gerente e salientou que o Banco precisa se adequar internamente para
se consolidar como estruturador de projetos de concessões e parcerias público-privadas
do Estado. Os conselheiros salientaram que, caso a curto prazo isso não seja
observável, deverá ser avaliada a possibilidade de outra forma de contratação dos
estudos. O subsecretário da SECTIDES, Ricardo Pessanha, sugeriu que o CGP oficie a
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SEGER e a SEJUS cobrando uma definição sobre os projetos de miniusinas solares e
alimentação prisional, o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Com
relação aos projetos de mobilidade urbana que estão a cargo da SEMOBI, o
Subsecretário também sugeriu que o CGP oficie a Secretaria para providenciar a
publicação da Portaria constituindo a Comissão Técnica que irá avaliar os estudos
apresentados. Tal sugestão também foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
Por fim, como medida de gestão, a gerente sugeriu ao CGP que seja publicada
Resolução com a relação dos projetos qualificados no Programa de Concessões e
Parcerias do Estado, com validação subsequente por Decreto do Governador, o que foi
acatado por unanimidade. 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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