Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado do Espírito Santo
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas
Ata da Reunião realizada em 11 de abril de 2011
1 - Local, data e hora: Na sede da Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento, Avenida Governador Bley, nº 236, Ed. Fábio Ruschi, 4º Andar,
Bairro Centro, Vitória-ES, no dia 11 (onze) de abril, às 9:00 (nove) horas. 2 Presenças: Secretário de Estado de Economia e Planejamento e Presidente
do Conselho Gestor de Parcerias, Guilherme Henrique Pereira; Secretário de
Estado de Governo, Robson Leite; Secretário de Estado de Desenvolvimento,
Márcio Felix Bezerra; Secretário de Estado da Fazenda, Maurício Cesar
Duque; Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, José Eduardo
Faria de Azevedo; Procurador Geral do Estado, Rodrigo Júdice; Subsecretário
de Estado de Planejamento e Projetos, Regis Mattos Teixeira; Subsecretária de
Estado de Desenvolvimento, Cristina Vellozo Santos; Subsecretário para
Assuntos Administrativos da Secretaria da Fazenda, Silvio Henrique Brunoro
Grillo; SEP: Gerente da Unidade de Parcerias Público-Privadas, Simone Lemos
Vieira; Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Henrique
Rato Zanandréa; Analista Administrativo e Financeiro, João Henrique Cardoso
Ribeiro. 3 - Ordem do dia: assinatura dos Termos de Posse pelos
Conselheiros, apresentação do Plano de Ação da Unidade PPP 2011 e análise
de propostas para a Carteira de Projetos de PPP do Estado do Espírito Santo.
Preliminarmente, os Conselheiros assinaram seus respectivos Termos de
Posse. O Presidente do Conselho Gestor de Parcerias, Guilherme Henrique
Pereira, após verificar existência de quórum, cumprimenta os presentes e
informa que existe a legislação que cria o Conselho e a Unidade PPP e que
vem pedindo aos membros da Unidade para ampliar a área de atuação da
PPP. Após, passa a palavra ao Subsecretário de Estado de Planejamento e
Projetos, Regis Mattos Teixeira, que faz uma introdução sobre os benefícios da
implementação de projetos de PPP. Após, a Gerente de Parcerias PúblicoPrivadas, Simone Lemos Vieira, inicia a apresentação, explicitando pormenores
do que é uma PPP. Durante a apresentação, o Conselheiro Regis comenta
sobre a modelagem nos projetos de PPP. O Presidente do Conselho questiona
sobre a dificuldade de manutenção do preço de um projeto nessa escala. A
Conselheira Cristina expõe comentário sobre a regulamentação do mercado,
aplicada às PPP, por sua característica de empresa privada. O Conselheiro
Regis volta a dissertar sobre a realização do projeto, destacando a questão do
financiamento. O Conselheiro Silvio Grillo explana sobre as alternativas
plausíveis para as PPP, em comentário sobre o Hospital do Subúrbio, durante a
apresentação da Gerente da Unidade PPP, Simone Lemos. O Conselheiro
Regis relembra as áreas prioritárias do Governo, para implementação de
projetos em PPP, que são o saneamento e a mobilidade urbana. O Conselheiro
Silvio questiona a razão e a aplicabilidade do Fundo Garantidor no Estado e no
Brasil. O Conselheiro Regis, auxiliado pela Conselheira Cristina, explicita a
questão dos precatórios e o “risco-Brasil”, que o Fundo pretende cobrir. O
Conselheiro Silvio retira algumas dúvidas sobre as concessões patrocinadas. A
Gerente Simone apresenta, então, o Plano de Ação da UPPP. O Conselheiro
Rodrigo questiona sobre a possibilidade de inserir nas discussões e
workshop’s de PPP a modelagem de OS e OSCIP, ressaltando a importância

de discussões conjuntas sobre esses modelos de gestão. O Presidente do
CGP-ES informa sobre a existência de grupo de estudos sobre o assunto, do
qual a UPPP já faz parte, que abarca todas as alternativas levantadas. O
Conselheiro Márcio Felix propõe a previsão, dentro do Plano de Ação, de um
projeto já implementado no ano de 2011, como meta concreta dentre os objetos
da Carteira. O Conselheiro José Eduardo lembra da Ampliação da Rede Faça
Fácil, salientando que este pode ser o projeto a ser brevemente instalado e
explica o seu escopo. O Conselheiro Maurício ressalta a ausência do ES Digital
na Carteira preliminar e aduz a necessidade de inclusão do projeto do Centro
Administrativo. O Presidente do Conselho, Guilherme Pereira, propõe que a
Carteira seja revista pelos demais Conselheiros, que poderão utilizar-se do
Planejamento Estratégico 2011-2014 para melhor amadurecimento das
propostas, com ideias tanto para restringir como para ampliar sua composição.
Ressalta que deve ser iniciada conversa com representações empresariais do
ES, para que se apure o interesse em alguma área específica para PPP, ou
mesmo para estimular a sua participação nos certames. O Conselheiro Robson
propõe a colocação de um hiperlink da Unidade PPP na página de internet da
SEP. 4 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar e encerrados os
trabalhos, o Presidente do CGP-ES encerrou a reunião, sendo lavrada a
presente Ata na forma de sumário.

