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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, 4º Andar, Bairro Centro, Vitória-ES,
no dia 10 (dez) de agosto de 2010, às 16 (dezesseis)
horas. 2 - Presenças: Secretário de Estado de Economia e
Planejamento e Presidente do Conselho Gestor de
Parcerias, João Guerino Balestrassi; Secretário de Estado
Extraordinário de Gerenciamento de Projetos, Regis Mattos
Teixeira; Secretário de Estado de Gestão e Recursos
Humanos, Heráclito Amâncio Pereira Junior; Procurador
Geral do Estado, Dr. Rodrigo Rabello Vieira; Subsecretário
para Assuntos Administrativos da Secretaria da Fazenda,
Silvio Henrique Brunoro Grillo; Subsecretária de Estado de
Articulação com Organismos Estaduais e Federais da
Secretaria de Estado de Governo, Marilza Barboza Prado
Lopes; Diretora Presidente da ADERES, Cristina Vellozo
Santos; Diretor Presidente da CESAN, Paulo Ruy Valim
Carnelli; Assessor da Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano,
Roberto Antônio Bianchi; Gerente de Projetos da Empresa
Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP, Joe Capp;
Representante da Accenture, Rodrigo Abreu Gouvea;
Advogados do Escritório Albino Advogados Associados,
Fernando Albino e Maurício Baudakian Moyses; SEP:
Gerente da Unidade de Parcerias Público-Privadas,
Simone Lemos Vieira; Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, Henrique Rato Zanandréa e
Assistente de Gerente, Flavianne de Paula Batista. 3 –
Ordem do dia: Apresentação da Condução dos Estudos
realizados pela Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP.

A Gerente de Parcerias Público-Privadas, Simone Lemos
Vieira, saúda a todos os participantes, agradecendo-lhes
pela presença e lembra que nesse dia o Programa
Estadual de PPP completa um ano e informa que elaborou
um relatório das atividades desenvolvidas durante esse
período. Segue informando que a presente reunião se fez
necessária para a devida apresentação da condução dos
estudos da PPP em saneamento, a fim de que todos
acompanhem a execução dos trabalhos e esclareçam
dúvidas. Prossegue fazendo as apresentações dos
membros do CGP-ES e convidados. Na seqüência, o
representante da EBP, Joe Capp, menciona os trabalhos já
realizados na execução do Projeto Águas Limpas e
destaca a importância do Projeto da PPP em saneamento
para o Estado. O Secretário de Estado Extraordinário de
Gerenciamento de Projetos, Regis Mattos Teixeira, faz
menção à entrada dos novos membros do Conselho Gestor
de Parcerias. Joe Capp faz uma apresentação sintética da
estrutura dos trabalhos, comentando que os estudos
tiveram início após a celebração de convênio entre o
Governo do Estado e o BNDES. Salientou que o objetivo
da empresa é fomentar projetos de concessões e parcerias
em âmbito nacional e lembra que a empresa já tem
trabalhado com o Estado em outros projetos. Apresenta as
empresas parceiras na modelagem do projeto e enfatiza
que o papel da EBP é fazer com que todos os trabalhos
ocorram harmoniosamente e, principalmente, venham ao
encontro do interesse público. Nesse instante, o Sr.
Rodrigo Gouvea (Accenture) apresenta as etapas já
realizadas e informa que os trabalhos estão transcorrendo
bem, mas que a empresa está aberta a sugestões de
todos, para que os objetivos propostos sejam alcançados e
todas as expectativas sejam correspondidas. Informa que o
material que os participantes receberam traz o perfil de
toda a equipe envolvida no projeto e serve de fonte para
quaisquer informações e conhecimento a respeito das
capacidades técnicas individuais e conjuntas dos

colaboradores. O Sr. Rodrigo Gouvea comenta, ainda, que
este é o maior projeto de PPP já realizado no Brasil e
enfatiza que a estrutura financeira do projeto tem por
objetivo proporcionar segurança a todos os investidores.
Ele segue apresentando o esquema elaborado para o
desenvolvimento dos trabalhos. Apresenta, em primeiro
plano, uma visão macro de todo o processo, para, na
seqüência, detalhar cada modelo que compõe o ciclo de
trabalho. Acrescenta que todas as decisões tomadas têm
sido compartilhadas e encaminhadas pelo Comitê
Executivo. Cristina Vellozo lembra que a questão ambiental
também deve ser analisada com atenção e o Sr. Rodrigo
Gouvea reforça o comentário, informando que toda a
equipe está comprometida com essa questão. Cristina
Vellozo sugere a realização de um benchmark, cujo
objetivo seria o de analisar as reações e receptividades ao
programa de parcerias do Estado de São Paulo. Rodrigo
Gouvea retoma sua apresentação, destacando a
preocupação constante de todos os colaboradores em
maximizar o resultado social e minimizar o impacto
financeiro do projeto. Comenta sobre a estrutura técnica do
Estado envolvida no projeto - comitê executivo, comitê de
coordenação, comitês técnicos, especialistas, modelagens
diversas, etc. Apresenta a equipe de colaboradores,
destacando a importância do trabalho de cada um. Rodrigo
Gouvea informa, ainda, sobre a excelência da Albino
Advogados Associados. Prossegue apresentando a equipe
de engenharia e informa que muitos dos colaboradores já
são conhecidos na Administração Estadual, devido ao
projeto Águas Limpas. Cristina Vellozo pergunta sobre
quanto tempo será necessário para a conclusão das etapas
de trabalho previstas e o Sr. Rodrigo Gouvea informa que
no mês de setembro começarão efetivamente a modelar a
gestão financeira do projeto. Informa, ainda, que no
momento está sendo trabalhado o modelo de negócios.
Comenta que está sendo elaborado um cronograma para
cada item. O Sr. Rodrigo Gouvea pergunta ao Dr. Rodrigo

Rabello se existe de sua parte alguma dúvida a ser sanada
e ele o questiona sobre em que momento será discutido o
modelo de saneamento e como isso se dará, ao que o
Rodrigo Gouvea responde que essa é a pergunta central
do projeto. Cristina Vellozo informa que o IEMA realizou
estudos portuários de extrema eficácia e precisão e
destaca que é vital para o sucesso do projeto o
conhecimento sobre as correntes marítimas, pois elas que
definem o retrato do sistema de despejo atual. Neste
instante, o Dr. Rodrigo Rabello parabeniza o trabalho
realizado pela Accenture e Assessoria Jurídica. Na
sequência, o Secretário Regis Mattos informa da sua
satisfação com o trabalho realizado e comenta que espera
o mesmo para todos os presentes. O Sr. Rodrigo Gouveia
informa que o objetivo da reunião foi trazer o trabalho já
realizado ao conhecimento de todos os membros do
Conselho, para que tivessem a oportunidade de intervir ou
manifestar possíveis insatisfações, permitindo, assim, o
avanço dos trabalhos de maneira condizente com os
objetivos e expectativas do governo. Ele ressalta que todos
os colaboradores estão à disposição dos membros do
Conselho para ouvir suas considerações e sugestões. 4 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
do CGP-ES encerrou os trabalhos, sendo lavrada a
presente Ata na forma de sumário.

