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Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Gestor do
Programa Estadual de Parcerias Público-Privada do Estado do Piauí.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às
dezesseis horas e trinta minutos, foi realizada a Décima Quarta Reunião
Ordinária do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias
Público-Privada  PPP, por convocação do Senhor Presidente do
Conselho, Chefe do Poder Executivo Estadual, Dr. José Wellington
Barroso de Araújo Dias, em caráter Ordinário, na forma do disposto no
art. 27 da Lei Estadual N° 5.494, de 19 de setembro de 2005, alterada
pela Lei Estadual n° 5.817, de 16 de dezembro de 2008, alterada pela Lei
Estadual nº 6.680, de 06 de julho de 2015, na sala de reunião (Salão
Azul), situada no Palácio do Governo. Presente o Presidente do
Conselho: Chefe do Poder Executivo Estadual, José Wellington Barroso
de Araújo Dias, e os seguintes conselheiros: Secretário de Estado de
Administração e Previdência do Piauí: Francisco José Alves da Silva;
Secretário de Planejamento do Estado do Piauí: Antônio Rodrigues de
Sousa Neto, neste ato representado por Francisco Vagner Ximenes
Martins; Procurador Geral do Estado: Plínio Clerton Filho e a
Superintendente de Parcerias e Concessões  SUPARC: Viviane Moura
Bezerra; como convidados os senhores: Secretário de Estado de Justiça:
Daniel Carvalho Oliveira Valente, neste ato representado por Carlos
Edilson Rodrigues Barbosa de Sousa; Secretário de Mineração,
Petróleo e Energias Renováveis: Luis Coelho da Luz Filho. Abertos os
trabalhos pelo Presidente do CGP, após cumprimentar os convidados
e demais presentes, concedeu a palavra ao Secretário de Estado de
Administração e Previdência do Piauí, que saudou a todos os presentes
ao tempo em que destacou a importância da Superintendência de
Parcerias e Concessões e a relevância dos projetos estruturados por
esta, que ajudou a alavancar o crescimento do desenvolvimento do
Estado do Piauí, ressaltou ainda que a Superintendência de Parcerias
e Concessões concorreu em quatro categorias no PPP Awards &
Conference, evento que prestigia e premia bons trabalhos de Parcerias
Público-Privadas desenvolvidos no Brasil para inspirar o
desenvolvimento das boas práticas no mercado, tendo sido eleita a
melhor unidade de PPP do Norte-Nordeste e a segunda melhor do
Brasil, o que comprova que o Piauí está no caminho certo, parabenizou
a Superintendente e sua equipe pelo seu trabalho e desenvoltura e
após concedeu a palavra à Superintendente de Parcerias e Concessões,
para apresentação dos itens de pauta da reunião. De início, a
Superintendente passou ao primeiro ponto da pauta: apresentação de
proposição referente projeto para PPP voltada para Implantação/
Operação/Manutenção de mini usinas de energia solar: A
Superintendente de Parcerias e Concessões apresentou o resumo do
projeto, enfatizando os detalhes dos estudos que serão realizados
pela equipe da SUPARC em conjunto com a SEMIN, com o apoio da
FGV. Foi destacado que objetivo do projeto é viabilizar, a partir da
implantação, operação e manutenção de mini usinas de geração de
energia solar, o aproveitamento mais eficiente da energia produzida
pelas mini usinas com vista à redução de custos para a administração
pública estadual e aumento de produtividade, a fim de atender os
Órgãos e projetos prioritários do Governo do Estado do Piauí. Em
seguida do Secretário de Mineração destacou que uma das premissas

do projeto será a instalação das mini usinas em locais de maior
deficiência de oferta de energia, bem como em Municípios menores
com intuito de melhorar a prestação dos serviços nas proximidades.
Encerradas as explanações e feitos os esclarecimentos adicionais
requeridos, o presidente do Conselho Gestor submeteu a matéria à
deliberação dos Conselheiros que decidiram, por unanimidade, aprovar
o início dos estudos pela equipe técnica da SUPARC em conjunto com
a SEMIN, com apoio da FGV. Em seguida, passou-se para o segundo
item da pauta: apresentação de proposição referente ao projeto de
restruturação do sistema prisional do Piauí: A Superintendente de
Parcerias e Concessões apresentou proposição de Parceria Publico
Privada para fins de implantação do projeto de Profissionalização no
Complexo Penal “Irmão Guido” e no Centro Educacional Masculino
CEM, com vistas à implantação de projeto para aplicação de políticas
públicas ressocializadoras, para as pessoas privadas de liberdade.
Encerradas as explanações e feitos os esclarecimentos adicionais
requeridos, o presidente do Conselho Gestor destacou que o interesse
principal deste projeto é PPP específica para viabilizar alternativas de
profissionalização para a população carcerária para fins de
ressocialização por meio de engajamento em atividades produtivas,
culturais, esportivas e de qualificação para o mundo do trabalho,
primando a inclusão social, especialmente para desenvolver programas
interdisciplinares envolvendo órgãos e instituições que possam
qualificar para o trabalho e promover programa de educação
especializado para jovens e adultos, e educação básica e
profissionalizante com mediação tecnológica. Encerrada a explanação,
o presidente do CGP submeteu a matéria à deliberação dos Conselheiros
que decidiram, por unanimidade, aprovar e autorizar início dos estudos
pela equipe técnica da SUPARC em conjunto com a SEJUS. Na
sequência, seguiu-se para o terceiro item da pauta: autorização de PMI
para fins de elaboração de estudos técnicos para Implantação/
Construção/Operação/Exploração do Porto de Luís Correia. A
Superintendente de Parcerias e Concessões relatou a existência de
pedido de autorização, através de Manifestação de Interesse Privado
MIP apresentado pelas empresas CNAGA - ARMAZÉNS GERAIS
ALFANDEGADOS LTDA. e DTA ENGENHARIA LTDA., cujo objetivo
é, a partir da permissão do Conselho Gestor, elaborar os estudos de
Viabilidade Técnica, Modelagem Operacional, Econômico-Financeira
e Jurídica, com vistas à estruturação do projeto voltado para
Construção, Implantação, e Operação/Exploração do Porto de Luís
Correia, via Parceria Público Privada. Com a palavra, o Presidente do
Conselho se manifestou sendo favorável à solicitação das empresas
interessadas. Passando a votação pelos demais membros, estes
autorizaram a manifestação de interesse. Na sequência, passou-se para
o quarto item da pauta: apresentação de proposição referente ao
projeto para desconcentração e reestruturação do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Piauí. A Superintendente destacou que trata de
proposição de estudo solicitada pelo Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Piauí  CBMEPI objetivando a
estruturação de projeto de concessão ou Parceria Público Privada para
desconcentração e reestruturação do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Piauí. Encerradas as explanações e feitos os esclarecimentos
adicionais requeridos, o presidente do Conselho Gestor submeteu a
matéria à deliberação dos conselheiros que decidiram aprovar o inicio
dos estudos pela equipe da SUPARC junto com a equipe do Corpo de
Bombeiro e apoio da FGV, com a recomendação de que, o projeto não
deve gerar despesas além do que pode viabilizar receita para garantir
sua implementação. O presidente aproveitou o ensejo e manifestou
interesse na inclusão de mais dois projetos na Carteira de Trabalho;
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sendo o primeiro voltado para a educação, com estudo de modelagem
de projeto implantação de PPP voltado para implantação/expansão e
reforma de escolas públicas da rede estadual, para aumentar o numero
de escolas de tempo integral, de que haja aproveitamento da
infraestrutura oferecendo aos alunos um maior número de atividades
extracurriculares nas escolas, em áreas como cultura, artes, esporte,
ciência, tecnologia e empreendedorismo, educação profissional,
formação em cidadania e direitos humanos; o segundo projeto voltado
para revitalização do Parque Zoobotânico de Teresina a partir da
concessão de uso do espaço para oferta de serviços voltados para
aumentar a visitação, a promoção de atividades de lazer e melhorar as
condições do Parque. O último item da pauta foi a apresentação da
prestação de contas do Triênio 2015/2017 referente às atividades
desenvolvidas pela SUPARC. A Superintendente destacou que a
SUPARC conta com uma equipe de 19 colaboradores, e durante o
triênio, vem trabalhando  com 22 projetos, onde 03 foram contratados,
01 está em fase de licitação, 05 estão aptos a serem licitados no início
do ano de 2018 e 13 em fase de estudo. Nos projetos contratados, no
período de 2015 a 2017, já foi investida, em ativos de infraestrutura, a
quantia de R$ 233.404.282,76 (duzentos e trinta e três milhões,
quatrocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e
seis centavos). Durante este período, foram firmados 07 Termos de
Cooperação: entre o Governo do Estado do Piauí e Estados de: São
Paulo, Maranhão e Paraíba e ainda com os municípios de Teresina,
Floriano e Oeiras.  Os mais de 233 milhões em investidos representam
melhor prestação de serviços aos cidadãos, e se concentram nos
projetos: Nova Ceasa, Rodoviárias de Teresina, Picos e Floriano e a
Subconcessão de Saneamento de Teresina.  No início de  a PPP referente
ao projeto Piauí Conectado e iniciado o processo de licitação dos
projetos: Verão, Centro de Convenções e Piauí Center Modas. A
Superintendente apontou a importância em investir em cursos para
maior qualificação profissional, aperfeiçoar e expandir os
conhecimentos na área de PPP para qualificar e aprimorar servidores
que já compõem ou que venham a compor as equipes técnicas
relacionadas a projetos de Parcerias Público-Privadas, atuando na
Administração Pública do Estado do Piauí. Em seguida o Procurador
Geral do Estado do Piauí pediu a palavra e apresentou proposta de
financiar, através dos recursos da PGE, metade do valor referente à
CONTRATAÇÃO direta DE MBA (pós-graduação) PPP e
Concessões, na modalidade EAD, a ser implementado pela a Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo- FESPSP em parceria com
a London School of Economics and Political Science - LSE Enterprise
e a Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias
Público-Privadas - Rede PPP. Por fim o Presidente do Conselho Gestou
destacou que sente orgulho em ter como membros de sua gestão a
equipe da SUPARC e que o Piauí tornou-se uma referência de estado
brasileiro com ambiente preparado para implementar projetos de
Concessão e PPP, que vem se destacando no setor e colhendo bons
frutos e que esse resultado corrobora e valida um trabalho de três
anos que é desempenhado com compromisso, estudo e envolvimento
da equipe. Além de ser positivo e significativo no ponto de vista de
posicionamento no mercado internacional e nacional, é relevante para
atrair investidores, melhorar projetos e gerar competitividade e que o
modelo de parceria público privado adotado no estado proporcionou
o desenvolvimento de obras em meio a um cenário de crise, isso traz
benefícios para os setores público e privado, mas acima de tudo traz
benefícios para a população. E que para 2018, deseja continuar
alavancando os projetos voltados para aumentar a capacidade de
investimento e a redução de custos para o Estado do Piauí, priorizando

as PPP não onerosas e as que sejam voltadas para a substituição ou
redução de despesas, bem como as PPP onerosas desde que tenham
possibilidade de criar receitas próprias voltadas principalmente para a
saúde e educação.  Nada mais havendo, o Senhor Presidente do
Conselho Gestor deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente
ata que lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente e
demais interessados.

Presidente do Conselho: José Wellington Barroso de Araújo Dias;
Secretário de Estado de Administração e Previdência do Piauí:
Francisco José Alves da Silva;
Secretário de Planejamento do Estado do Piauí: Antônio Rodrigues
de Sousa Neto, neste ato representado por Francisco Vagner
Ximenes Martins;
Procurador Geral do Estado: Plínio Clerton Filho;
Superintendente de Parcerias e Concessões  SUPARC: Dra. Viviane
Moura Bezerra;
Secretário de Estado de Justiça: Daniel Carvalho Oliveira Valente,
neste ato representado por Carlos Edilson Rodrigues Barbosa de
Sousa;
Secretário de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis: Luis
Coelho da Luz Filho.

Of.  303

RANILSON NOBERTO BEZERRA DA SILVA , CPF: 089.661.094-
20 torna público que solicitou a SEMAR a expedição de
AUTORIZAÇÃO e OUTORGAde USO para dois poços tubulares
na localidade Campestre - Fazenda São Miguel, Zona Rural de
Teresina, N/S, Sub-bacia Médio Parnaíba, Aquífero Poti-Piauí, no
município de Teresina-PI, Coordenadas: 04° 53’ 15,51" S e 42° 46’
48,15" W; 04° 53’ 12,10" S e 42° 43’ 36,53" W para reservar 108.000
m³/ano e 102.600 m³/ano respectivamente para irrigação.

FAZENDA SÃO MIGUEL  torna público que requereu à Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a Declaração de
Baixo Impacto Ambiental, para Irrigação de 18 hectares de milho
irrigada. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Adriano Kleiton de Carvalho de Carvalho Barbosa CPF 432.556.393-
87, torna público que requereu junto à SEMAR - Secretaria de Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos, o pedido de AUTORIZAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO E OUTORGA USO de 01 (um) poço
tubular, perfurado, na localidade “Socorro” coordenadas
geográficas 05°28’22’’S 42°’47’43,8’’W município Nazária - PI, para
reservar 35.770 m³/h/ano. Bacia Parnaíba, Sub-Difusa Médio
Parnaíba; para piscicultura.

P. P. 23012

RAZÃO BRUNO DE ARAUJO AMORIM   “POSTO AMORIM 2”
CNPJ: 26.165.413/0002-09 torna público que está requerendo a

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-PI–SEMAR, L.
PRÉVIA, e L. DE INSTALAÇÃO para o empreendimento endereço:

RUA FRANCISCO FORTES, 197 Bairro: CHAPADINHA NORTE Cidade:

ESPERANTINA - PI

P. P. 23011


