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 31 de agosto de 2012

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 31 (trinta e um) de agosto de 2012, às 15:00
(quinze) horas. 2 - Presenças: Secretário de Estado de
Economia e Planejamento e Presidente do Conselho
Gestor de Parcerias, Robson Leite Nascimento; Secretário
de Estado Extraordinário de Projetos Especiais e
Articulação Metropolitana, José Eduardo Faria de Azevedo;
Secretário de Estado da Fazenda, Mauricio Cezar Duque;
Secretário de Estado de Governo, Tyago Ribeiro Hoffmann;
Secretário de Estado da Educação, Klinger Marcos
Barbosa Alves; Subsecretário de Suporte à Educação;
Josivaldo Barreto de Andrade; Procuradora do Estado,
Juliana Paiva Faria Faleiro; Subsecretário de Estado de
Desenvolvimento, Cristina Vellozo Santos (Suplente
Sedes); Subsecretário de Estado de Planejamento e
Projetos, Regis Mattos Teixeira; Subsecretário de Inovação
na Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Paulo Henrique
Rabelo Coutinho (Suplente Seger); Gerente da Unidade de
Parcerias Público-Privadas, Simone Lemos Vieira;
Especialista
em
Políticas
Públicas
e
Gestão
Governamental, Henrique Rato Zanandréa, Consultor do
Executivo, Roger Pereira Ferreira; Consultor do Executivo
Anderson Peixoto Jardim, Gerente de Planejamento –
SEDU, Paulo César Possato Aragão; Gerente de Rede
Física – SEDU, Aurélio M. Ribeiro; Assessora de
Planejamento e Gestão Estratégica, Andressa Buss Rocha.
3 - Ordem do dia: Apresentação da Proposta Preliminar da
PPP em Educação; Apresentação do Relatório Situacional
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do Programa de PPP e Apreciação da Minuta do
Regulamento do Fundo Garantidor de Parcerias – FGP-ES.
O Presidente do Conselho Gestor de Parcerias, Robson
Leite Nascimento, cumprimenta os presentes e, após
verificar existência de quórum, dá início à reunião
passando a palavra ao Secretário da SEPAM José Eduardo
Faria de Azevedo que inicia sua explanação salientando
que o principal ponto a ser debatido na reunião é sobre a
deliberação de inclusão da PPP em educação na carteira
de PPP’s do Estado e sobre a continuidade de seus
estudos. A Gerente da Unidade PPP inicia a apresentação
da situação atual das PPP’s em andamento fazendo um
relato situacional da PPP da CESAN, do Faça Fácil, da
SESP e da PPP da SEDU, objeto de deliberação nesta
reunião. Em seguida a Gerente da Unidade PPP apresenta
as alterações sugeridas para o Decreto 2.889-R, que trata
do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI.
Ressalta que as alterações tem como objetivo ampliar o
leque de possibilidades de adquirir projetos de concessões
no Estado e aperfeiçoar os procedimentos para recepção e
condução do procedimento, tornando o processo mais
eficiente, informa também aos membros do CGP-ES que a
minuta com as alterações já se encontra na Procuradoria
Geral do Estado para análise. Na sequência é apresentada
a intenção de contratar uma Consultoria Técnica
Especializada para prestar serviços de Estudo de
Viabilidade Técnica e Econômica para Modelagem de
Projetos de Concessão para o Governo do Estado do
Espírito Santo, com escopo que inclui a priorização dos
potenciais Projetos de Concessão bem como o Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Jurídica, ou seja, a
modelagem dos Projetos indicados para PPPs identificadas
como prioritárias para o Governo do Estado. Além disso, a
contratada também deverá realizar transferência de
conhecimento para o Governo do Espírito Santo dos temas
abordados ao longo do projeto e toda a modelagem
jurídica, assim como o suporte necessário para condução
dos estudos e licitações. Passando para o ponto seguinte
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de pauta, a Gerente da Unidade PPP informa que a minuta
do FGP-ES já vem sendo discutida com a PGE, o BANDES
e a Albino Advogados, escritório responsável pela
elaboração da minuta. O Consultor do Executivo Anderson
Peixoto sugere a alteração do uso do termo “royalties” por
“compensações financeiras pela exploração e produção de
petróleo e gás natural” o que é acatado pelo CGP-ES e
decide-se pelo encaminhamento formal da minuta do FGPES para análise da Procuradoria Geral do Estado. É
passada a palavra ao Secretário Klinger Marcos Barbosa
Alves que apresenta a proposta que visa a construção e
operação de serviços não pedagógicos em 13 (treze) novas
unidades escolares estaduais, a serem implantadas em
áreas abrangidas pelo Programa Estado Presente em
Defesa da Vida e/ou que apresentam forte expansão
econômica/populacional que resultam em aumento da
demanda por matrícula no ensino fundamental e/ou médio,
por meio do Programa de Parcerias Público-Privadas do
Estado. Os membros do CGP-ES questionam sobre a
demanda de vagas no Estado, o que é respondido pelo
Secretário da SEDU. A Gerente da Unidade PPP levanta a
discussão sobre a escolha e compra dos terrenos onde
deverão ser instaladas as escolas. A procuradora Drª
Juliana assevera que a questão da aquisição dos terrenos
deve ser tratada com prioridade e que esta decisão por
parte do Governo é indispensável para a continuação dos
estudos. O Presidente do CGP-ES pede à SEDU maiores
dados sobre a quantidade de demanda e a necessidade de
construção de novas escolas; além disso solicita
esclarecimentos sobre o atendimento da legislação que
exige oferta de vagas em tempo integral. Ao final os
membros do CGP-ES aprovam a inclusão do projeto da
SEDU na carteira de PPP’s do Estado e a continuidade dos
estudos por meio de Procedimento de Manifestação de
Interesse. 4 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
o Presidente do CGP-ES encerra a reunião, sendo lavrada
a presente Ata.
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