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ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADA E DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO DE CONCESSÕES 

 

Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2015, no Salão Nobre do Palácio do Buriti, reuniu-se o 

Conselho Gestor de Parcerias Público Privado e o Grupo de Deliberação, quando estiveram 

presentes os senhores membros efetivos, o Senhor Governador do Distrito Federal e Presidente 

do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada, RODRIGO ROLLEMBERG, os Secretários 

de Estado, ARTHUR BERNARDES, SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, 

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, ANTONIO PAULO VOGEL, JULIO CESAR 

PERES, os Secretários Adjuntos de Estado PEDRO MENEGUETTI e LEANDRO FARIAS 

COUTO, o Presidente da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, 

ALEXANDRE NAVARRO GARCIA e a Procuradora-Geral do Distrito Federal PAOLA 

AIRES CORRÊA LIMA. Participaram, ainda, como membros auxiliares, o Procurador do 

Distrito Federal WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, o Subsecretário de Parcerias 

Público Privada da Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável LUIZ 

ALBERTO GOMES GRANDE, e demais servidores que seguem descritos na lista de presença 

anexa. Com o quórum legal o Secretário de Estado de Economia e Desenvolvimento 

Sustentável ARTHUR BERNARDES declarou abertos os trabalhos, fazendo um breve relato 

para o Governador da reunião do Grupo de Deliberação realizada no dia 29/06/2015 e 

designando o Subsecretário de Parcerias Público Privada, o Sr. LUIZ ALBERTO GOMES 

GRANDE para secretariar e gerenciar a reunião, com a leitura da seguinte pauta proposta: 1. 

Aprovação e assinatura da ata de reunião do GD de 29 de junho de 2015; 2. Informação sobre o 

andamento das ações decorrentes da reunião do GD; 3. Deliberação sobre a “solicitação de 

abertura de PMI” da ViaBRASÍLIA; 4. Definição de novos projetos de interesse do GDF para 

concessão; 5. Outros assuntos. Aberta a discussão sobre o primeiro ponto da pauta, os membros 

aprovaram seu conteúdo e assinaram a ata da reunião de 29 de junho de 2015, passando, assim, 

para o segundo ponto da pauta. Dessa forma, o Sr. Luiz Alberto apresentou a minuta de 

Resolução com a estrutura do Estudo Conceitual a ser apresentado na MIP e o respectivo fluxo 

de andamento, a qual será repassada a todos os membros do GD, para análise do seu conteúdo e 

sugestões. Dando continuidade, o Sr. Luiz Grande comentou que na reunião anterior foi 

sugerido a distribuição dos estudos ainda em carteira entregues no governo anterior para os 

membros do GD. Informou, ainda, que devido aos diferentes estágios de andamento desses 

estudos, optou pela sugestão apresentada pelo Secretário Arthur Bernardes, ou seja, pelo 

encaminhamento de ofício para cada órgão à qual cabe a gestão e governança do processo para 

que se manifestassem quanto a continuidade ou encerramento do projeto de PPP, para, após, ser 

submetida à discussão do Grupo Deliberativo. Ainda, sobre as ações decorrentes da reunião 

anterior, o Sr. Luiz Grande informou que foram encaminhados ofícios para secretarias e 

empresas, para manifestarem sobre seus interesses e sugestões na provocação de MIPs e PMIs, 

bem como, solicitação de informações sobre custos, possíveis receitas e governança de 

empreendimentos do Distrito Federal, que poderão ser objeto de Concessão ou PPP. Na 

sequência, expôs a necessidade de equipe, organização, e manualização e operacionalização de 

PPPs e concessões do GDF, ponderando o apoio de entidades como a UNOPS, Banco do Brasil 

e CODEPLAN. Quanto ao terceiro item da pauta, o Sr. Luiz Grande acusou o recebimento da 
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solicitação de abertura de PMI da ViaBRASÍLIA, e informou que devido a insuficiência de 

informação, foi encaminhado um ofício para todos os representantes das empresas consorciadas 

no sentido de enviar uma complementação ao documento entregue nos moldes do Estudo 

Conceitual para uma melhor qualificação. Quanto a definição de novos projetos de interesse do 

GDF para concessão, quarto item da pauta, o Sr. Luiz Grande citou os problemas de ordem 

jurídica e técnica do Fundo Garantidor, informando que com a falta de estrutura e liquidez do 

referido fundo, não será possível assinar um contrato de PPP a curto prazo. O Governador 

solicitou que fizesse uma análise para priorizar algumas áreas, sugerindo projetos nas cidades 

satélites, com espaço para eventos. O Sr. Arthur Bernardes sugeriu que publicasse um 

Chamamento Público escolhendo pelo menos quatro projetos. O Governador decidiu pela 

aprovação de seis chamamentos públicos: Torre de TV, Torre de TV Digital, Parque da Cidade 

Sarah Kubitschek, Taguaparque, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Jardim Zoológico 

de Brasília. O Sr. Sergio Sampaio sugeriu uma reunião com todas as áreas envolvidas nestes 

projetos com o objetivo de levantar informações para os estudos. Os membros concordaram 

com esse ponto ficando agendada a reunião para o dia 24 de julho de 2015, às 15h. A Casa 

Civil encaminhará a convocação para os membros de ambos Comitês e para todos os 

envolvidos na gestão e controle dos equipamentos públicos em questão. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Luiz Grande, Subsecretário de Parcerias 

Público-Privadas, da SUBPPP, designado para secretariar a reunião, redigi, lavrei e datei a 

presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelos demais membros. 

 

 

 

                             

__________________________________________ 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privada 

Governador 

 

 

_______________________________________________ 

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA 

Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil 

 

 

 

________________________________________________ 

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS  

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

 

_______________________________________________ 

ARTHUR BERNARDES  

Secretário de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável 
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__________________________________________________ 

ANTONIO PAULO VOGEL 

Secretário de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização 

 

 

 

_________________________________________________ 

JULIO CESAR PERES 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos 

 

 

_________________________________________________ 

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA  

Procuradora-Geral do Distrito Federal  

 

 

__________________________________________________ 

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA 

Procurador do Distrito Federal 

 

 

________________________________________________ 

LEANDRO FARIAS COUTO  

Secretário Adjunto de Estado de Mobilidade 

 

 

__________________________________________________ 

PEDRO MENEGUETTI 

Secretário Adjunto de Estado de Fazenda 

 

 

__________________________________________________ 

ALEXANDRE NAVARRO GARCIA 

Presidente da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP 

 

 

 

__________________________________________________ 

LUIZ ALBERTO GOMES GRANDE 

Subsecretário de Parcerias Público Privada 

Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável 


