GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADA E DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO DE CONCESSÕES

Aos 24 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, os Secretários de Estado, ARTHUR BERNARDES,
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, LEANY BARREIRO DE SOUSA
LEMOS, ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, JULIO CESAR PERES, o Secretário
Adjunto de Estado PEDRO MENEGUETTI, e a Procuradora-Geral do Distrito Federal PAOLA
AIRES CORRÊA LIMA. Participou, ainda, como membro auxiliar, 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 - Chefe da Casa Civil, SÉRGIO
SAMPAIO declarou abertos os trabalhos, fazendo um breve relato para os convidados sobre a
“Definição de Novos Projetos de interesse do GDF para concessão”, quarto item da pauta da
reunião conjunta realizada no dia 20/07/2015, designando o Secretário ARTHUR
BERNARDES para gerenciar a reunião e o Subsecretário de Parcerias Público Privada, o Sr.
LUIZ ALBERTO GOMES GRANDE para secretariar, com a leitura da seguinte pauta
proposta: 1. Apropriação de informações pelo CGP e GD sobre empreendimentos do DF, que
poderão ser objeto de Concessão ou PPP: Torre de TV, Torre de TV Digital, Parque da Cidade
Sarah Kubitschek, Taguaparque, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Jardim Zoológico
de Brasília; 2. Outros assuntos. Aberta a discussão sobre o primeiro ponto da pauta, o Sr. Arthur
Bernardes informou que foram encaminhados ofícios para secretarias e empresas do GDF, para
manifestarem sobre seus interesses e sugestões na provocação de MIP´s e PMI´s, bem como,
solicitação de informações sobre custos, possíveis receitas e governança de empreendimentos
do Distrito Federal, que poderão ser objeto de concessão ou PPP. Dando continuidade, o Sr.
Arthur Bernardes apontou os presentes responsáveis por projeto em questão, estando ausente o
Administrador de Taguatinga, responsável pelo Taguaparque. O Secretário informou que será
encaminhado um ofício juntamente com a ata da reunião para as devidas providências do
Administrador. Na sequência, solicitou informações básicas para os representantes dos
empreendimentos em questão, como lei de criação e data de abertura, órgãos responsáveis, base
legal de atribuição de responsabilidade, composição e dimensão da área total de infraestrutura e
área construída, possíveis áreas disponíveis para exploração, programas de melhorias para os
próximos 5 anos, existência de financiamento externo, valor atual da tarifa determinado pelo
Estado para ser cobrado dos usuários pelas concessionárias de serviços públicos, sistema viário
e estacionamentos, bem como, o potencial atual de utilização e informações detalhadas,
agrupadas por ano, relativo aos últimos cinco anos: custos de operação, receitas, número de
visitantes e número de pagantes, informando entretanto, que a lista de informações, não
pretende esgotar o assunto . O Secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal JAIME
RECENA, informou que possui todas essas informações solicitadas referentes a Torre de TV,
Parque da Cidade Sarah Kubitschek e Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
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empreendimentos sob sua responsabilidade. Informação também confirmada pelo
Superintendente Administrativo e Financeiro na Fundação Jardim Zoológico de Brasília
RODRIGO REPUBLICANO, e pelo Diretor de Prospecção e Formação de Novos
Empreendimentos da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP,
DOUGLAS RAMIRO CAPELA, responsável pela Torre de TV Digital. O Sr. Arthur Bernardes
sugeriu que os responsáveis pelos empreendimentos em questão buscassem, em outras
secretarias ou instituições, na medida do possível, os custos atribuídos àqueles
empreendimentos e que a documentação fosse encaminhada até a próxima sexta feira,
31/07/2015, para a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável, onde todos os
participantes concordaram. A Sra. Leany Lemos solicitou que fosse acrescentado, às
informações, todos os eventuais programas de gratuidade dos empreendimentos. Ainda, sobre o
assunto, o Sr. Jaime Recena perguntou se já havia alguma decisão sobre esses projetos. O Sr.
Arthur Bernardes deixou claro que as decisões serão tomadas após o recebimento e análise das
informações solicitadas. 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.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil
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Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos
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