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ATA DE REUNIÃO

Aos 16 dias de março de 2022, às 09 horas, estiveram presentes em videoconferência
realizada no endereço eletrônico meet.google.com/fso-ywyf-ish para a Nona Reunião
Ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de
Sergipe (CGPROPPP/SE) os senhores José Carlos Felizola Soares Filho, Secretário de
Estado Geral de Governo, Manuel Dernival Santos Neto, Secretário de Estado de
Administração, Marco Antônio Queiroz, Secretário de Estado da Fazenda, José Augusto
Pereira de Carvalho, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e
Tecnologia, Paulo do Eirado Dias Filho, Superintendente do SEBRAE/SE, Joaquim da
Silva Ferreira, representante do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de
Sergipe – NDES, Rodrigo Rocha Pereira Lima, suplente do Sr. Eduardo Prado de Oliveira,
representante da FIES, Vinícius Thiago Soares de Oliveira, Procurador Geral do Estado,
Luiz Hamilton Santana de Oliveira, Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe – AGRESE, 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 reunião anterior; 2- Informes; 3- Atualizações do sítio eletrônico e da
carteira de projetos do PROPPPSE; 4- Aprovação das diretrizes para o Procedimento de
Sondagem ao Mercado; 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 havendo sugestão de alteração a ser feita, a ata foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade. 2) Informes; O Senhor Presidente passou a palavra
para o Superintendente de Parcerias Público-Privadas, José de Oliveira Júnior, o qual
informou que participou, juntamente com o conselheiro José Augusto, do evento Infra
Nordeste, ocorrido em dia 11 de março, na cidade de Salvador/BA, encontro que discutiu o
cenário de concessões no Brasil e contou com a participação de líderes de segmentos
ligados a projetos de PPP, Concessões e privatizações, além de representantes do BNDES,
de governos e prefeituras de vários estados do Nordeste e empresários. Informou ainda que
o Governo do Estado, por meio do Decreto nº 36/2022, constituiu a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Estruturação de Projetos nº 21.2.0382.1,
firmado entre o BNDES e o Estado de Sergipe, e cujo objeto é a estruturação de projeto de
participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário nos municípios sergipanos. Destacou que o BNDES já iniciou
o processo seletivo para contratação de consultores que auxiliarão na elaboração dos
respectivos estudos na área de saneamento, um dos maiores projetos da carteira do
PROPPPSE. 3- Atualizações do sítio eletrônico e da carteira de projetos do
PROPPPSE; Ainda com a palavra, o Superintendente José de Oliveira Júnior expôs aos
conselheiros as atualizações do sítio eletrônico e da carteira de projetos do PROPPPSE,
com destaque para saneamento e autogeração de energia elétrica e eficientização
energética. 4- Aprovação das diretrizes para o Procedimento de Sondagem ao
Mercado; Ainda com a palavra, o Superintendente de Parcerias Público-Privadas, José de
Oliveira Júnior, enfatizou a necessidade de melhorar o diálogo público-privado tornando-o
ainda mais transparente e estruturado. Nesse sentido, destacou a importância de
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estruturação do procedimento de sondagem ao mercado, prática já utilizada em outros
Estados que busca estimular a iniciativa privada a colaborar com o Poder Público, em
procedimento transparente e estruturado, com o envio voluntário de suas avaliações,
levantamentos ou estudos que auxiliem no desenvolvimento dos projetos de concessão e
parcerias público-privadas. Lembrou que a minuta da Resolução que aprova as diretrizes do
procedimento foi encaminhada a todos por expediente eletrônico e abriu espaço para
discussão. Os conselheiros apresentaram dúvidas e questionamentos quanto ao
procedimento e, após discussões, as diretrizes para o procedimento de Sondagem ao
Mercado foram colocadas em votação e aprovadas 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 CGPROPPP/SE
presentes na reunião.
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