Sondagem de Mercado - Agendamento Nº 04
Data: 10/07/2019
Horário:15 horas
Local: Bandes

Assunto: Centro de Eventos - Pavilhão de Carapina

Empresa Solicitante: Espírito Santo Convention & Visitors Bureau

Representantes da empresa: Alfonso Silva (Presidente do Conselho Curador),
Cláudio José Assis Cardoso (Presidente Executivo) e Raimundo Nonato
(presidente da ABEOC – ES).
Participantes do Governo do Estado:
Nome

Anderson Peixoto Jardim
Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga
Julio Cesar Moraes Arana
Luciana Merçon Vieira
Maurício Cézar Duque
Simone Lemos Vieira
Rafael Granvilla Oliveira
Dorval de Assis Uliana

Órgão

Sefaz
PGE
Sefaz
PGE
Bandes
Sefaz
Setur
Setur

Cargo

Gestor de Projetos
Subprocurador para Assuntos Admin.
Gerente de Programa de Concessões
Procuradora-chefe adjunta - PCA
Diretor-Presidente
Subgerente de PPP
Gerente de Negócios Turísticos
Secretário de Estado de Turismo

Ata da Reunião
A reunião teve início com os cumprimentos do presidente do Bandes aos
representantes do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, que informaram
que já haviam tido a oportunidade de conhecer o novo Programa de Concessões
e Parcerias em apresentação ao Conselho Estadual de Turismo e que o objetivo
da reunião seria conhecer maiores detalhes, por exemplo, qual seria a
modalidade de concessão e de que forma o Convention & Bureau poderia ser
inserido no processo para apoiar o governo, principalmente, no levantamento de
especificações técnicas para a estruturação da concessão do Centro de Eventos
de Carapina. Ressaltaram que o pavilhão impacta, diretamente, 52 atividades da
cadeia do turismo. Destacaram que é importante a preservação do calendário de
eventos ligados às cadeias produtivas do estado e de políticas públicas voltadas

à captação de eventos para o estado. O presidente do BANDES ressaltou que a
intenção do governo para o centro de eventos é a concessão comum, com
possível exploração da área destinada a novas atividades, desde que sejam
compatíveis com as atividades ligadas aos eventos. Disse que essa é uma
atividade econômica que deve ser gerida pelo setor privado, mas que o governo
dará todo o apoio técnico e jurídico para o desenvolvimento de um projeto que
será licitado, com transparência e responsabilidade. O gerente de Programa de
Concessões e Parcerias explicou quais seriam as próximas etapas a partir da
sondagem de mercado em andamento, sendo que os critérios técnicos serão
desenvolvidos pela Setur junto com o setor do turismo, para definição dos
parâmetros do negócio. O presidente do Bandes voltou a ressaltar que o governo
tem todo interesse em firmar parcerias com o setor privado e que há instrumental
e ferramental para isso. Agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião.

