1ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DAS PARCERIAS PÚBLICO
2PRIVADAS
3No dia 03/08/18, no Gabinete do Prefeito, às 10:20, realizou-se reunião com a presença da sra
4Aline Fogolin (presidente desse Conselho e Secretária Municipal do Desenvolvimento
5Econômico, Turismo e Renda), Everson Demarchi (Secretário Municipal de Economia e
6Finanças), Letícia Kirchner (Secretária Municipal de Planejamento), Majô Jandreice (Chefe
7de Gabinete), Silvia de Deus (coordenadora de convênios), Ricardo Olivato (Secretário Mun.
8de Obras), Marcos Gomide (Presidente do Conselho Municipal de Transparência e Controle
9Social), Lilian Abreu Uehara (secretária executiva deste Conselho). Aberta a reunião a sra.
10Majô informou que o Secretário de Obras também irá compor o conselho gestor das PPPs. A
11Sra. Silvia de Deus participou da reunião para explicar quais procedimentos estão sendo
12adotados pela Caixa Federal com relação à PPP de Resíduos Sólidos. A Sra. Majô informou
13que há o decreto municipal nº 13.831, de 05/07/2018, que dispõe sobre o Procedimento de
14Manifestação de Interesse - PMI e a Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP a
15serem observados para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações,
16pesquisas, soluções tecnológicas, dados, informações técnicas ou pareceres, por pessoas
17físicas ou jurídicas de direito privado. Foi feito pela coordenadoria de convênios o ofício
18264/18 à Caixa Federal comunicando que a Gerente de Projetos será a Chefe de Gabinete,
19Maria José Majô Jandreice, bem como os nomes dos servidores que irão compor a equipe
20técnica do Projeto. A Prefeitura de Bauru contratou a Caixa Econômica Federal para a
21estruturação de projeto de concessão do sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos com
22recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e
23Parcerias Público Privadas. Os recursos, na ordem 4 milhões de reais, não são a fundo
24perdido, pois é especifico de um fundo do governo federal e tem que retornar para esse fundo,
25a fim de fomentar outros Municípios. Esse recurso não entra no cofre da prefeitura. A Caixa
26Econômica contratou empresa para realizar a consultoria e essa irá elaborar os editais, discutir
27com as prefeituras porque cada município (são 5 no total) poderá escolher a modelagem que
28melhor se adequar a sua realidade; A prefeitura define as regras e futuramente será discutido
29como iremos querer que a empresa devolva esse valor. Houve 2 reuniões internas para
30discutir quais Secretarias serão envolvidas e que tipo de modelagem iremos querer. Por
31enquanto a etapa está apenas na coleta de dados: quantas toneladas e que tipo de lixo, agentes
32internos envolvidos, etc. Cada região da cidade coleta um tipo de resíduo, mas esse
33diagnóstico será estudado posteriormente. A empresa é quem fará a coleta de dados mais
34específicos com pessoal para fazer a pesquisa. Esse assunto será aberto à população por meio
35de audiências públicas. O prazo para licitar a empresa será dez/2019. O próximo assunto a ser
36tratado é a iluminação publica que é um outro processo que precisaremos de orientação
37técnica através de consultoria tendo em vista a complexidade do assunto. A Secretária da
38Sedecon e Secretário de Obras estiveram em Belo Horizonte conhecendo o parque de
39iluminação. A sugestão dos membros do CGP é que a prefeitura contrate uma consultoria
40para orientação em relação ao estudo do Parque de Iluminação, para a elaboração de
41Procedimento de Manifestação de Interesse-PMI, tendo em vista a decisão do Governo em
42fazer uma concessão pública. Após a publicação da PMI as empresas vão oferecer as
43propostas e os estudos técnicos. O Conselho Gestor, a Secretaria Municipal de Obras com a
44contribuição da Consultoria irá avaliar qual modelagem será a mais viável para o
45Município.. Outra questão ainda a ser resolvida será a atualização da CIP. A Secretaria de
46Finanças deverá ter essa atribuição de rever os valores da CIP atual para que possa tentar

47atualizar os valores de custeio da iluminação publica pagos pela Prefeitura.. Nada mais
48havendo, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Lilian Abreu Uehara lavrei a
49presente Ata que depois de lida e aprovada foi assinada por mim e pela Sra. Presidente, bem
50como pelos demais Conselheiros presentes à reunião.

