
ATA DE REUNIÃO 

SECRETARIA DE GOVERNO 

CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS- CGPPP 

Data: 10/08/2018 Horário: 14:30 hs Local: Sala de Reunião da 

Segov 

SESSÃO ORDINÁRIAA 

ATA 

PAUTA 

Escolha do Presidente do Conselho; 
2- Deliberação sobre a adesão ao Chamamento Público para estruturação do 

projeto de lluminação Pública pela Caixa Econômica Federal; 
3- O que ocorrer. 

1- 

RELATO 

Os trabalhos foram iniciados pela Assessora Técnica da Secretaria de Governo, 
Alana Gonzales. Após abertura da sessão a assessora registrou e agradeceu as 

presenças do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, em exercicio, 
João Batista, do Subsecretário de Governo, Evaldo Souza, do Procurador Geral do 
Municipio, Bruno Nova, do Secretário da Fazenda, Joaquim Bahia, passando na 
sequência à ordem do dia. Fez uso da palavra a Assessora que discorreu sobre as 

atividades e informou sobre o Edital de Chamamento da Caixa Econômica Federal 
para elaboração de estudos para a PPP de lluminação Pública. Dando continuidade 

aos trabalhos, foi escolhido o Conselheiro Joaquim Bahia (Secretário da Fazenda) 
para presidir o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas. 
consoante parágrafos 1° e 2° do artigo 20 da lei n° 1069/2010. 

Sequencialmente fez uso da palavra o procurador geral que considerou importante a 
adesão ao Chamamento Público, tendo em vista a impossibilidade de contratação 
direta de consultoria por insuflciêncla de recursos, vez que tais estudos estão 
estimados em R$ 3.000.000,00 (tres milhões roals), e considerando que a obtenção 
dos estudos através do programa da CEF, a Prefeitura arcaria com 10% (dez por 
cento) do valor estimado e os demais custos serão arcados pelo Banco Mundial e 
pelo FEP- Fundo de Estruturação de Projetos. Fez uso da palavra, o Secretario da 
Fazenda, Joaquim Bahia, que concordou com o posiclonamento do Procurador Geral 
e acrescentou que sendo um projoto prioritário do Governo, a ünica forma de 
implementá-lo será por melo da contratação de uma PPP- Parceria Público Privada, 
desde que não haja impacto fiscal, ou seja, 0s estudos devem respeitar a limitação 
dos 5% (cinco por cento) da rocelta corrente lHqulda do municipio para realizarem 
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contratos de PPP. O subsecretário de Governo, Evaldo, justificouo ná0
comparecimento do Secretário da SEGOV. Franqueada a palavra e rnão havendo 

mais quem se manifestasse e nem assunto a tratar o Conselheiro Presidente 
agradeceu a presença de todos dando por encerrado os trabalhos. Considerando a 
não designação de Secretária Executiva do Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias Público Privadas Eu, Alana Gonzales Tinoco, Assessora Técnica da 
SEGOV, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, segue assinada 
pelos Conselheiros presentes. 

JOAQUIM BAHIA 
Presidente 

BRUNO NOVA 
Conselheiro-Proctradoria 

EVALDO SaU}A 
Subsecretárið de Governo 
Representando a SEGOV 

OAQ BATISTA 
Secretário em Exercicio SEDEC 
Conselheiro 
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