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ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias de junho de 2021, às 10 horas, estiveram presentes em videoconferência
realizada no endereço eletrônico https://meet.google.com/jvv-exyp-nsm para a Sétima
Reunião Ordinária Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas os
senhores José Carlos Felizola Soares Filho, Secretário de Estado Geral de Governo,
George da Trindade Gois, Secretário de Estado de Administração, José Augusto Pereira
de Carvalho, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e
Tecnologia, Ubirajara Barreto Santos, Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e
Sustentabilidade, Paulo do Eirado Dias Filho, Superintendente do SEBRAE/SE, Rafael
Melo Tavares, representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Sergipe - FECOMERCIO-SE, Joaquim da Silva Ferreira, representante do
Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe – NDES, Vladimir de Oliveira
Macedo, representante da Procuradoria Geral do Estado, Luiz Hamilton Santana de
Oliveira, Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe –
AGRESE, Alexandre Figueiredo, Secretário de Transparência e Controle, Andre Luiz
Bomfim Ferreira, Secretário de Estado de Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da
Pesca, José de Oliveira Junior, Superintendente Especial de Parcerias Público Privadas
do Estado de Sergipe. A reunião foi presidida pelo Secretário de Estado Geral de Governo,
José Carlos Felizola Soares Filho, que, após verificação da existência de quórum, declarou
aberta a sessão, procedendo à leitura dos pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata de Reunião
anterior; 2) Informes (andamento da concorrência da concessão onerosa de uso do Centro
de Convenções de Sergipe e outros informativos); 3) Apreciação e deliberação sobre a
revisão do Plano Anual do PROPPPSE (prioridade conferida ao estudo/concessão na área
de saneamento - fornecimento dos serviços de água e esgotamento sanitário; interrupção
temporária da prioridade estabelecida na reunião anterior para a realização de estudos em
projeto voltado ao turismo, esporte e lazer; prioridade conferida à ampliação da área da
concessão da Ceasa Itabaiana; inclusão de projetos de autogeração de energia e
eficientização energética para atender a demanda de energia elétrica das Unidades
Consumidoras do Estado de Sergipe); 4) O que ocorrer. Após a leitura da pauta, o
Presidente solicitou a inclusão do seguinte ponto de pauta: “Aprovação do Relatório de
Atividades do PROPPP relativo ao anuênio 2020/2021”. Após discussões, a proposta de
alteração da pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, passando a
redação da pauta ser a seguinte: 1) Aprovação da Ata de Reunião anterior; 2) Informes
(andamento da concorrência da concessão onerosa de uso do Centro de Convenções de
Sergipe e outros informativos); 3) Apreciação e deliberação sobre a revisão do Plano Anual
do PROPPPSE (prioridade conferida ao estudo/concessão na área de saneamento -
fornecimento dos serviços de água e esgotamento sanitário; interrupção temporária da
prioridade estabelecida na reunião anterior para a realização de estudos em projeto voltado
ao turismo, esporte e lazer; prioridade conferida à ampliação da área da concessão da
Ceasa Itabaiana; inclusão de projetos de autogeração de energia e eficientização energética
para atender a demanda de energia elétrica das Unidades Consumidoras do Estado de
Sergipe); 4) Aprovação do Relatório de Atividades do PROPPP relativo ao anuênio
2020/2021; 5) O que ocorrer. Ato contínuo, deu-se início à apreciação do primeiro item da
ordem do dia. 1- Aprovação da Ata de Reunião anterior. O Senhor Presidente lembrou
que a ata da reunião anterior havia sido encaminhada a todos para leitura e aprovação. Não
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havendo sugestão de alteração a ser feita, a ata foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. 2) Informes (andamento da concorrência da concessão onerosa de uso
do Centro de Convenções de Sergipe e outros informativos); O Senhor Presidente
passou a palavra para o Superintendente de Parcerias Público-Privadas, José de Oliveira
Júnior, o qual informou que foi publicado no diário de sexta-feira (11/06) o resultado da
concorrência pública nº 001/2021 referente à concessão onerosa de uso do Centro de
Convenções de Sergipe declarando vencedora a empresa GRUPO AMMALLS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO que apresentou outorga fixa no valor
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Lembrou que a parcela variável da
outorga, em conformidade com as disposições editalícias, possui carência de 5 anos e
corresponderá a um percentual de 3% a 5% do faturamento bruto da concessionária. Ainda
com a palavra, comunicou que o processo seguirá para homologação pela Secretaria de
Estado do Turismo. Em seguida, foi dada a palavra ao Secretário de Estado de Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Andre Luiz Bomfim Ferreira, que expôs um relato
sobre a situação atual da Ceasa de Itabaiana, manifestando-se no sentido de que as
expectativas futuras continuam promissoras, destacando a importância daquele entreposto
para a política de abastecimento e desenvolvimento da região e relatando a necessidade de
expansão não só para acompanhar a política municipal de zoneamento urbano e
planejamento urbanístico, como também para destinar uma área maior para estacionamento
e logística de caminhões. Nada mais a informar, passou-se para o item seguinte da pauta. 3)
Apreciação e deliberação sobre a revisão do Plano Anual do PROPPPSE (prioridade
conferida ao estudo/concessão na área de saneamento - fornecimento dos serviços
de água e esgotamento sanitário; interrupção temporária da prioridade estabelecida
na reunião anterior para a realização de estudos em projeto voltado ao turismo,
esporte e lazer; prioridade conferida à ampliação da área da concessão da Ceasa
Itabaiana; inclusão de projetos de autogeração de energia e eficientização energética
para atender a demanda de energia elétrica das Unidades Consumidoras do Estado de
Sergipe); O Senhor Presidente passou a palavra para o Superintendente de Parcerias
Público-Privadas, José de Oliveira Júnior, que apresentou o Plano Anual do PROPPPSE
(anuênio 2021/2022) e destacou as novas prioridades sugeridas como metas para os anos
de 2021 e 2022: a) concessão na área de saneamento - fornecimento dos serviços de água
e esgotamento sanitário relativamente ao Estado de Sergipe e à Companhia de Saneamento
de Sergipe-DESO, mediante mediante a contratação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a elaboração dos estudos técnicos; b)
Gestão e Operação do Centro de Convenções de Sergipe; c) Expansão da Central de
Abastecimento de Itabaiana; d) autogeração de energia elétrica e eficientização energética
para atender a demanda das Unidades Consumidoras do Estado de Sergipe. Ainda com a
palavra, explicou que em razão da ausência de regularização quanto à propriedade do
Estado na área localizada na cabeceira da Ponte Joel Silveira (antigo atracadouro das
balsas), às margens do Rio Vaza-Barris, propôs-se a interrupção temporária da prioridade
conferida na reunião anterior para a realização de estudos de viabilidade técnica, ambiental,
jurídica e econômico-financeira para a concessão daquela área em projetos voltados ao
turismo, esporte e lazer.Após discussões, o Plano Anual do PROPPPSE (anuênio
2021/2022) foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4. Aprovação do
Relatório de Atividades do PROPPP relativo ao anuênio 2020/2021. Ainda com a
palavra, o Superintendente de Parcerias Público-Privadas, José de Oliveira Júnior,
apresentou o Relatório de Atividades do PROPPP relativo ao anuênio 2020/2021
destacando as principais ações e projetos realizados pela Superpar e pelo Conselho Gestor
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no anuênio em referência. Após discussões, o Relatório de Atividades do PROPPP relativo
ao anuênio 2020/2021 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo
o que ocorrer, o Presidente da Sessão deu por encerrada a reunião, tendo sido lavrada a
presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho
presentes na reunião.
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