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1 - Local, data e hora: Na sede da Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento, Avenida Governador Bley, nº 236, Ed. Fábio Ruschi, Bairro 
Centro, Vitória-ES, no dia 11 (onze) de fevereiro de 2010, às 15 (quinze) horas. 
2 – Presenças: Secretário de Estado de Economia e Planejamento e 
Presidente do Conselho Gestor de Parcerias, Audifax Charles Pimentel 
Barcelos; Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Neivaldo 
Bragatto; Secretária de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, Regina Curitiba; Secretário de Estado Extraordinário de 
Gerenciamento de Projetos, Regis Mattos Teixeira; Secretário de Estado de 
Gestão e Recursos Humanos, Ricardo de Oliveira; Procurador Geral do 
Estado, Rodrigo Rabello Vieira; Subsecretário para Assuntos Administrativos 
da Secretaria da Fazenda, Silvio Henrique Brunoro Grillo; Subsecretário de 
Estado de Inovação na Gestão, Fausto Freitas Corradi; Diretora Presidente da 
ADERES, Cristina Vellozo Santos; Subsecretária de Estado de Planejamento, 
Ana Ivone Salomon Marques; Diretor Presidente da CESAN, Paulo Ruy Valim 
Carnelli; Assessora Jurídica CESAN, Ana Cristina Muños; Diretor de Relações 
com o Cliente CESAN, Ricardo Maximiliano Goldschmidt; Gerente de Parcerias 
Público-Privadas, Simone Lemos Vieira; Assessor da Secretaria de Estado de 
Governo, Luis Otavio, Diretor da empresa Estruturadora Brasileira de Projetos - 
EBP, Hélcio Tokeshi e a gerente de projetos Maria Eduarda Berto; BNDES, 
Alexandre P. Gomes Pereira, chefe de departamento da área de estruturação 
de projetos, e Luís Fernando Villares, assessor jurídico. SEP: Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Henrique Rato Zanandréa; 
Analista Administrativo e Financeiro, Guilherme Lucas Barcelos; Assistente de 
gerente, Rozélia Mendez Monjardim; Assistente Técnico SEP, Thiago Agra de 
Omena e Silva. 3 – Ordem do dia: Apresentação da empresa Estruturadora 
Brasileira de Projetos referente à PPP em saneamento no Estado do Espírito 
Santo, conforme solicitação dos membros do CGP-ES na reunião realizada em 
27/01/10.  Paulo Ruy iniciou sua fala afirmando que o Estado passa por uma 
inovação muito importante, particularmente no que se refere à 
PPP/Saneamento e que esta reunião extraordinária está acontecendo a pedido 
do CGP-ES, a fim de aprofundar a discussão sobre a forma de contratação dos 
estudos, tendo para isso convidado representantes do BNDES e da Empresa 
Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP. Neste momento o Sr. Audifax 
Barcelos passa a palavra ao representante do BNDES, que inicia agradecendo 
a oportunidade e fala da parceria que o BNDES possui com o Banco Mundial e 
com a EBP. Em seguida o Sr. Hélcio Tokeshi da EBP parabenizou a reunião, 
que congrega diversas áreas, de maneira organizada, transparente, reflexo de 
um planejamento compartilhado, de uma gestão de alta qualidade. Acrescentou 
ainda que se sente tocado vendo as instituições se fortalecendo. Prossegue 
explicando que a EBP é uma Sociedade Anônima que atende unicamente a 
governos, ajuda a elaborar projetos de concessão ou de PPPs, e trabalha com 
a agilidade de um setor privado, tanto oferecendo serviços na área de infra-
estrutura tradicional como a social, sendo que atualmente está envolvida em 
projetos a nível federal e estadual. A EBP realiza os estudos técnicos em 



engenharia, meio ambiente, modelagem etc, oferecendo assessoria durante 
todo o processo. Com relação aos acionistas privados, existe um cuidado 
grande, todos os projetos são divulgados aos acionistas e interessados 
somente no final e ao mesmo tempo, para não haver divergência de 
informações. O governo autoriza, sem caráter de exclusividade para a EBP, e 
não há obrigação de o poder público realizar a licitação.  A proposta de 
parceria é um convênio de cooperação técnica entre BNDES e Governo do 
Estado. O Sr. Paulo Ruy complementa, que o ponto fundamental dessa reunião 
é a visão da Procuradoria sobre a parte legal da efetivação desse tipo de 
parceria.  O Dr. Rodrigo Rabello diz que devem elaborar um modelo de 
contratação da melhor forma possível.  Dr. Hélcio diz que felizmente, segundo 
a constituição, o setor público deve se basear nos princípios da isonomia e da 
publicidade.  Sr. Paulo Ruy sugere que a Procuradoria se aprofunde no ponto 
de vista legal e que seja agendada uma reunião para decisão final. 4 – 
Deliberação: Sr. Audifax Barcelos faz uma proposta de voltarem novamente 
em reunião no prazo de 10 dias após o Carnaval, com um fechamento para 
essa questão sobre a forma de contratação dos estudos, e que a Procuradoria 
verifique a legalidade da proposta. 5 – Encerramento: Após os membros 
estarem de acordo com relação ao pré-agendamento da reunião, nada mais 
havendo a tratar, o presidente do CGP-ES deu por encerrada a reunião 
extraordinária, sendo lavrada a presente Ata na forma de sumário.  
 


