
                                                                              
Sondagem de Mercado -  Agendamento Nº 05 

 
Data: 10/07/2019 
Horário:16 horas  
Local: Bandes  
Assunto: Centro de Eventos – Pavilhão de Carapina  
Empresa Solicitante:  Milanez & Milaneze / VeronaFiere 
Representante da empresa:  Marcos Milanez Milaneze (diretor) e Wilson 
Milanez Milaneze (sócio).  
 
Participantes do Governo do Estado:  

Nome Órgão Cargo 
Anderson Peixoto Jardim  Sefaz Gestor de Projetos 
Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga PGE Subprocurador para Assuntos Admin. 
Julio Cesar Moraes Arana Sefaz Gerente do Programa de Concessões 
Luciana Merçon Vieira PGE Procuradora-chefe adjunta - PCA 
Maurício Cézar Duque  Bandes Diretor-Presidente  
Simone Lemos Vieira  Sefaz Subgerente de PPP 
Rafael Granvilla Oliveira Setur  Gerente de Negócios Turísticos  
Dorval de Assis Uliana Setur  Secretário de Estado do Turismo  

 
Ata da Reunião 

 
A reunião teve início com os cumprimentos do presidente do Bandes aos sócios 
da empresa Milanez & Milaneze, responsável pela organização de feiras 
voltadas a setores produtivos do Estado do Espírito Santo, como o de rochas 
ornamentais, metalomecânico e construção.  Representando a VeronaFiere, 
líder na realização de exposições na Itália, Marcos Milaneze informou que no 
Estado são os responsáveis por quatro grandes eventos, sendo dois realizados 
no centro de eventos de Carapina, com destaque para a Vitória Stone Fair. O 
presidente do Bandes destacou que os órgãos de governo presentes à reunião 
estão à disposição do mercado para elaboração do melhor projeto e que isso 
deve ser uma construção conjunta e que o setor privado pode dar importante 
contribuição na definição das especificações técnicas do termo de referência. O 
gerente de Parcerias Público-Privadas explicou as etapas subsequentes à 
sondagem de mercado, que ficará à disposição por cerca de três meses, mas 
que as propostas podem ser apresentadas em cronograma mais flexível. O 
secretário de estado do turismo acrescentou que a empresa Milanez & Milaneze, 



                                                                              
por ser um dos principais clientes do centro de eventos de Carapina, tem muita 
contribuição para oferecer nesta etapa. Marcos Milaneze salientou que é 
importante que o calendário de feiras seja mantido, principalmente as grandes 
feiras já consolidadas, acrescentando que a Vitória Stone Fair, por exemplo, 
gerou um incremento de mais de sessenta empresas no município de Serra, 
desde que foi criada. Destacou, também, a importância de um centro de eventos 
bem projetado e gerido, pois, atualmente, os altos custos para trazer eventos ao 
estado, devido à infraestrutura precária do parque de exposições, podem 
inviabilizar a captação de grandes negócios. E que, cada real investido em 
evento gera dez reais em receitas, demonstrando a importância desse setor para 
a economia. Por fim, o presidente do Bandes ressaltou a importância de 
parcerias com o setor privado para viabilizar projetos no Estado e que as 
propostas da empresa, juntamente com as do trade turístico, serão sempre bem-
vindas. Agradecendo a presença de todos, finalizou a reunião.  


