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Ata da Reunião realizada em 08 de março de 2012

1  -  Local,  data  e  hora:  Palácio  Anchieta,  Praça  João 
Clímaco, Cidade Alta, Cento, Vitória-, no dia 08 (oito) de 
março de 2012, às 16:00 (dezesseis) horas. 2 - Presenças: 
Secretário  de  Estado  de  Economia  e  Planejamento  e 
Presidente  do  Conselho  Gestor  de  Parcerias,  Guilherme 
Henrique  Pereira;  Secretário  de  Estado  de  Gestão  e 
Recursos  Humanos,  Heráclito  Amâncio  Pereira  Júnior; 
Secretário de Estado Extraordinário de Projetos Especiais e 
Articulação Metropolitana, José Eduardo Faria de Azevedo; 
Subsecretário para Assuntos Administrativos da Secretaria 
da Fazenda, Silvio Henrique Brunoro Grillo; Procurador do 
Estado,  Antônio  Júlio  Castiglioni  Neto;  Procuradora  do 
Estado,  Juliana  Paiva  Faria  Faleiro;  Subsecretário  de 
Estado de Planejamento e Projetos, Regis Mattos Teixeira; 
Gerente  da  Unidade  de  Parcerias  Público-Privadas, 
Simone Lemos Vieira; Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão  Governamental,  Henrique  Rato  Zanandréa.  3  - 
Ordem do dia:  Apresentação da Carteira de Projetos do 
Programa de Parcerias Público – Privadas do Estado DO 
Espírito Santo;Entrega do Plano de Ação da Unidade PPP 
para 2012 e Relatório das Atividades Desenvolvidas pela 
Unidade PPP em 2011; Apresentação dos estudos finais 
da PPP de serviços de coleta e tratamento do esgoto do 
Município  de  Serra,  discussão  e  encaminhamentos.  O 
Presidente  do  Conselho  Gestor  de  Parcerias,  Guilherme 
Henrique Pereira cumprimenta os presentes e informa que 
em reunião  anterior  realizada no mesmo dia  os estudos 
sobre PPP em Saneamento já tinham sido apresentados 
ao  Excelentíssimo  Governador  do  Estado,  Renato 
Casagrande.  Passa a palavra ao Diretor  da EBP, Hélcio 



Tokeshi, para a apresentação referente aos estudos para a 
PPP  em  saneamento.  O  Diretor  da  EBP  apresenta  o 
escopo, objetivos e metas do projeto; a situação atual do 
sistema de saneamento de Serra; a solução de engenharia 
referencial;  os  principais  aspectos  do  edital.  Finalizando, 
expõe os desafios e encaminhamentos necessários para a 
contratação.  O  Subsecretário  para  Assuntos 
Administrativos da Secretaria da Fazenda, Silvio Henrique 
Brunoro  Grillo  questiona  sobre  o  modelo  de  auditoria 
independente  e  é  respondido  que  o  modelo  adotado  foi 
discutido  e  acordado  com  a  Procuradoria  do  Estado 
buscando  a  participação  tanto  da  CESAN  quanto  do 
Parceiro  Privado.  O  Subsecretário  de  Estado  de 
Planejamento e Projetos,  Regis Mattos Teixeira pergunta 
se a receita de esgoto do Município de Serra é suficiente 
para arcar com as contraprestações que deverão ser pagas 
neste  projeto,  sendo  respondido  que  a  receita  somente 
com esgoto não é suficiente, mas somadas as receitas de 
água  e  esgoto  cobrem  o  valor  das  contraprestações.  A 
Procuradora  do  Estado,  Juliana  Paiva  Faria  Faleiro 
aconselha,  na qualificação dos participantes,  a  utilização 
do patrimônio líquido no lugar do capital  social,  o  que é 
aceito pelos conselheiros e pelos representantes da EBP. 
Procurador  do  Estado,  Antônio  Júlio  Castiglioni  Neto 
questiona sobre as desapropriações necessárias, se serão 
de  responsabilidade  econômica  e  operacional  da 
concessionária,  sendo-lhe  respondido  positivamente.  A 
Procuradora  do  Estado,  Juliana  Paiva  Faria  Faleiro 
questiona sobre a minuta de convênio com o Município de 
Serra  lembrando que a Procuradoria  tem que analisar  a 
minuta.  Os  membros  do  CGP-ES  discutem  sobre  o 
encaminhamento dos estudos e decidem pelo envio, pela 
CESAN, ao Presidente do CGP-ES para que os referidos 
estudos  sejam  remetidos  aos  órgãos  competentes  para 
elaboração  de  parecer  conforme  disposto  no  Regimento 
Interno do CGP-ES.  Superada a fase de apresentação e 
discussão dos estudos referentes à PPP de saneamento, a 



Gerente  de  Parcerias  Público-Privadas,  Simone  Lemos 
Vieira,  entrega  o  Plano  de  Ação  da  Unidade  PPP  para 
2012  e  Relatório  das  Atividades  Desenvolvidas  pela 
Unidade  PPP  em  2011,  material  que  também  será 
encaminhado para os demais membros do CGP-ES para 
conhecimento e aprovação. 4 - Encerramento: Nada mais 
havendo  a  tratar,  o  Presidente  do  CGP-ES  encerra  a 
reunião, sendo lavrada a presente Ata.


