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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-

2

PRIVADAS. Aos dezenove de setembro de dois mil e treze, às treze horas e

3

quinze minutos, no gabinete do Prefeito Municipal de Sorocaba, Sr. Antônio Carlos

4

Pannunzio, teve início a 2ª Reunião do Conselho de Parcerias Público

5

Privadas. 1. Pauta: Discussão do andamento dos projetos de PPP para o BRT e

6

do Hospital Público, deliberação sobre demais projetos de PPP e concessão que

7

tem potencial para serem incluídos no planejamento do município. 2. Presentes:

8

Compareceram à reunião do CGP o Prefeito Antonio Carlos Pannunzio, o

9

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. Rubens Hungria de Lara; o

10

Secretário Municipal de Finanças, Sr. Aurílio Sérgio Costa Caiado, responsável

11

pela Secretaria Executiva desse Conselho; Secretário Municipal de Negócios

12

Jurídicos, Anésio Aparecido Lima; Secretário Municipal de Administração, Sr.

13

Roberto Juliano e; do Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais,

14

Sr. João Leandro da Costa Filho, como membros permanentes do CGP. Também

15

estiveram presentes, na qualidade de membros eventuais, O Secretário de

16

Parcerias, Sr. Clebson Aparecido Ribeiro, o Presidente da Empresa de

17

Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, Sr. Renato Gianolla e o

18

Sr. Roberto Araújo Battaglini. Além dos membros eventuais estiveram presentes

19

os membros da equipe da Secretaria Executiva, Ricardo Lopes Fernandes,

20

Assessor Técnico da Secretaria de Finanças/Secretaria Executiva. 3. Discussões

21

e Deliberações sobre o Hospital Público: a partir da apresentação da proposta

22

elaborada pela equipe da saúde de qual é o perfil do hospital pretendido pela

23

administração atual, o prefeito definiu que o hospital que será construído por meio

24

de PPP em Sorocaba no terreno adquirido na zona norte do município terá 200

25

leitos. 4. Possibilidades de PPP que devem ser divulgadas na página da CGP:

26

Foram definidos como projetos potenciais de PPP da atual administração, a

27

construção do hospital, BRT, iluminação dos parques e próprios municipais e

28

resíduos sólidos. Destas propostas, tanto o BRT, como o Hospital já apresentam

29

ações concretas para que as parcerias sejam estabelecidas em breve. 5.
1

30

Iluminação pública: Foi apresentado pelo Secretário de Parcerias que deveria

31

ser incluída entre as parcerias potenciais a questão da iluminação pública, que

32

poderia ser expandida para toda a iluminação que passará a ser responsabilidade

33

do município, como também, a iluminação dos parques e praças que atualmente

34

já está sob coordenação da administração municipal. Decidiu-se que esta última

35

deverá ser concedida e que mediante a definição da recepção da iluminação

36

pública no próximo ano, também deverá ser considerada a inclusão desta

37

atividade na concessão que será engendrada. Ficou decidido que deverá ser

38

agendada uma reunião para próxima semana com os secretários de parcerias,

39

planejamento, administração e finanças para deliberar a respeito da possível PPP

40

de iluminação pública.
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