
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 08 de julho de 2011

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 08 (oito) de julho de 2011, às 15:00 (quinze) horas. 2 
-  Presenças:  Secretário  de  Estado  de  Economia  e 
Planejamento  e  Presidente  do  Conselho  Gestor  de 
Parcerias  Público-Privadas,  Guilherme  Henrique  Pereira; 
Secretário de Estado de Governo, Robson Leite; Secretário 
de  Estado  Extraordinário  de  Projetos  Especiais  e 
Articulação Metropolitana, José Eduardo Faria de Azevedo; 
Secretário  de  Estado  de  Segurança  Pública  e  Defesa 
Social,  Henrique Geaquinto Herkenhoff;  Subsecretário  de 
Estado de Planejamento e Projetos, Regis Mattos Teixeira; 
Subsecretária  de  Estado  de  Desenvolvimento,  Cristina 
Vellozo  Santos;  Subsecretário  para  Assuntos 
Administrativos da Secretaria da Fazenda, Silvio Henrique 
Brunoro  Grillo;  Subprocuradora  Geral  para  Assuntos 
Administrativos, Juliana Paiva Faria Faleiro; Subprocurador 
Geral  para  Assuntos  Jurídicos,  Lívio  Oliveira  Ramalho; 
Diretor  da  CESAN,  Carlos  Martinelli;  SESP:  Gerente  de 
TIC,  Major  Sergio  Pereira  Ferreira;  DEI-PC-ES,  Antonio 
Carlos das Neves; SEGER: Gerente de Implantação Faça 
Fácil, Miriam Cardoso; Analista Administrativa e Financeira, 
Rafaela Calmon; Vera Lúcia Tamara Ribeiro;SEP: Gerente 
da Unidade de Parcerias Público-Privadas, Simone Lemos 
Vieira;  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão 
Governamental,  Henrique  Rato  Zanandréa;  Analista 
Administrativo  e  Financeiro,  João  Henrique  Cardoso 
Ribeiro. 3 - Ordem do dia: apresentação sobre a situação 
atual da PPP em saneamento; apresentação e deliberação 



sobre  a  Proposta  Preliminar  do  projeto  de  “Certificação 
Online  de  Identidade  e  Segurança  em  Transações 
Eletrônicas” da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social – SESP, sobre a Proposta Preliminar do 
projeto de “Ampliação da Rede Faça Fácil” da Secretaria 
de  Estado  de  Gestão  e  Recursos  Humanos-  SEGER  e 
sobre  a  Minuta  do  Procedimento  de  Manifestação  de 
Interesse  –  PMI.  O  Presidente  do  Conselho  Gestor  de 
Parcerias  Público-Privadas,  Guilherme  Henrique  Pereira, 
após  verificar  existência  de  quórum,  cumprimenta  os 
presentes e justifica que a reunião extraordinária teve de 
ser  realizada  com  urgência  devido  à  relevância  dos 
projetos em pauta e à necessidade de definição sobre os 
mesmos,  para  apresentação  em  reunião  pré-agendada 
com o Governador no dia 11/07. Passa a palavra ao Diretor 
da CESAN, Carlos Martinelli, para a apresentação sobre a 
PPP em saneamento. O Diretor informa, em suma, que o 
escopo PPP em saneamento deve ser diminuído, a fim de 
manter  a  capacidade  de  investimento  da  empresa.   O 
Presidente  do  Conselho  sugere  a  inclusão  do  fluxo  de 
caixa para ser apresentado na reunião com o Governador. 
É dada a palavra ao Gerente de TIC, Major Sergio Pereira 
Ferreira, para apresentar a Proposta Preliminar da SESP. 
Cristina Santos questiona sobre o interesse mercadológico-
financeiro no projeto e é respondida com a indicação dos 
serviços possibilitados pelo projeto, tanto no setor público 
quanto  no  setor  privado.  O  Presidente  do  Conselho 
pergunta aos membros da PGE se há algum problema com 
a previsão do serviço de venda de certificação digital.  O 
Subprocurador  Lívio  responde  que  é  melhor  aguardar  o 
final  dos  estudos  de  modelagem.  Os  Conselheiros 
perguntam  sobre  a  confidencialidade  do  sistema,  no 
tocante à retenção de informações dos usuários pela SPE. 
O Major explica que as informações serão repassadas pela 
própria  SESP.  Superada  a  fase  de  questionamentos,  o 
Conselho  aprova  a  inclusão  do  projeto  no  Programa de 
PPP  do  Estado.  A  Gerente  de  Implantação  Faça  Fácil, 



Miriam  Cardoso,  inicia  a  apresentação  do  projeto.  O 
Presidente do Conselho tira  dúvidas sobre o  número de 
atendimentos na unidade de Cariacica, bem como sugere a 
inclusão futura de outras duas unidades em municípios que 
receberão grandes projetos. Sugere, outrossim, a inclusão 
de atendimento às Micro e Pequenas Empresas -  MPEs 
nos  serviços  Faça  Fácil.  O  Secretário  José  Eduardo 
vislumbra a prestação de serviços generalizados por meio 
de uma Central de Atendimentos do Estado, considerando 
a  estratégia  de  regionalização.  Discute-se  a  futura 
contratação de empresa para a modelagem do projeto, com 
definição pela contratação de uma consultoria. O Conselho 
aprova  a  inclusão  do  projeto  no  Programa  de  PPP  do 
Estado. O Presidente do Conselho sugere que seja levada 
à  próxima  reunião  com  o  Governador  a  lista  com  os 
possíveis projetos de PPP, idealizada na última reunião do 
CGP-ES. Por fim, o Presidente sugere a leitura da Minuta 
do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI pelos 
Conselheiros  até  a  próxima  sexta-feira  (dia  15/07/2011), 
devendo  os  mesmos  apresentar  as  propostas  de 
modificação  via  e-mail  ou,  caso  entendam  necessário, 
requerer a realização de reunião própria para fazê-lo. Caso 
não haja sugestão de alteração, a minuta será considerada 
aprovada  da  forma  como  foi  apresentada.  4  - 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
do CGP-ES encerra a reunião, sendo lavrada a presente 
Ata na forma de sumário.


