
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DO PROGRAMA
DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE ERECHIM

Às 13 horas 30 minutos do dia 13 de julho de 2021, nas dependências do Salão Nobre da

Prefeitura Municipal de Erechim, com vistas às disposições da Lei Municipal n.º 6.783, de

11 de fevereiro de 2021 e nomeados conforme o Decreto n.º 5.213, de 28 de abril de

2021, reuniram-se os (as) conselheiros (as) do Conselho Municipal Gestor do Programa

de  Parcerias  Público-Privadas  de  Erechim:  Secretária  Municipal  Adjunta  de

Administração:  Izabel  Cristina  Rocha Marinho Ribeiro;  Chefe  de Gabinete  do Prefeito

Municipal:  Edgar  Paulo  Marmentini;  Procurador  Geral  do  Município:  Daniel  Grossi;

Representante  do  Poder  Legislativo  Municipal:  Cristiane  Bohn  Rhoden  (ausente);

Representante  da  Associação  Comercial,  Cultural  e  Industrial  de  Erechim:  Fábio

Vendruscolo;  Representante do Conselho de Desenvolvimento de Erechim – CODER:

Mário Cavaletti (ausente) e Representante da Câmara de Dirigentes Logistas de Erechim

– CDL Erechim: Rosângela Spiazzy Truylia, com a participação do Secretário Municipal de

Obras, Mário Rossi, sob a presidência do Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal: Edgar

Paulo Marmentini, tendo, na oportunidade, designado a Sra. Aline dos Santos Prataviera

Pansera para secretariar a reunião, lavrando a presente ata. Os conselheiros se reuniram

com o objetivo de: Matéria 01 – Análise, deliberação e aprovação do edital quanto à

Manifestação  de  Interesse  Privado  (MIP)  em  relação  ao  serviço  de  iluminação

pública,  processo n.°2021/7017.  Matéria 02 – Deliberação sobre Parceria Público

Privada para a construção do Centro Administrativo Municipal.

Matéria  01-  O  Presidente  do  Conselho  e  o  Conselheiro  Daniel  Grossi  iniciaram  os

trabalhos com análise e deliberação quanto à Manifestação de Interesse Privado (MIP),

recebida em abril de 2021, referente ao projeto de gestão e modernização da rede de

iluminação  pública  do  município.  O  Procurador  Geral  do  Município,  Daniel  Grossi,

apresentou o documento recebido aos demais conselheiros, junto com a minuta do edital

de  chamamento  dos  interessados  às  propostas  de  estudos  sobre  o  tema,  que  se

aprovado, será publicado. Na sequência, explanou como funciona o desenvolvimento do

estudo de viabilidade do projeto por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse,

ressaltando  que  a  empresa  autorizada  a  realizar  os  estudos,  bem  como  a  eventual

aceitação  dos  trabalhos,  seriam  apresentados  outrora  para  análise  e  deliberação  do

Conselho Municipal Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas. Em resposta ao

pedido dos Conselheiros na reunião anterior, foram apresentadas as consultas realizadas

em outros Municípios, a saber: Uberlândia – MG, Petrolina-PE, Franco da Rocha – SP,

Sapucaia  do  Sul-RS,  Macapá  –  AP,  Campinas-SP  e  Distrito  Federal.  Finalizadas  as



considerações sobre  a MIP e  a  estruturação dos estudos,  o  Presidente  do Conselho

colocou  para  votação  a  decisão  de  abrir  chamamento  público  e  publicar  edital  de

Procedimento de Manifestação de Interesse para obter estudos de viabilidade do projeto

de  modernização  e  gestão  de  rede  de  iluminação  pública,  constante  no  processo

n.°2021/7017.  Todos  os  conselheiros  votaram  favoravelmente,  à  autorização  para

publicação do PMI e início dos estudos, cumprindo as determinações legais cabíveis ao

processo. Em tempo registra-se que a conselheira  Representante do Poder Legislativo

Municipal: Cristiane Bohn Rhoden, manifestou concordância com o prosseguimento do

feito,  expressando-se  no  grupo  do  Conselho  das  PPPs,  via  WhatsUp,  conforme

documento impresso anexo nesta ata. A minuta do edital foi elaborada pelo Departamente

de Compras e Licitações da Secretaria de Administração, e apresentada aos conselheiros

que  anteriomente  à  presente  reunião  tomaram  ciência  do  conteúdo.  A previsão  de

publicação do edital será aproximadamente dia 15 de julho de 2021, com prazo corrente

para  habilitação  dos  interessados  de  30  (trinta)  dias.  O Conselho,  posteriomente,  irá

deliberar sobre as propostas. Matéria 02 -  Com a presença do Prefeito Municipal, Paulo

Alfredo Polis,  foi  colocado em pauta o Centro Administrativo Municipal,  para que seja

dado início aos trabalhos quanto à este tema no formato da PPP. O Prefeito pontuou que

será  em  benefício  do  Município  a  economia  de  custos,  otimização  de  energia,

centralização de setores e espaços, bem como, a economia em segurança e zeladoria,

dentre  outras  vantagens  manifestas.  Foram  elencados  possíveis  lugares  para  a

construção do empreendimento, os quais só serão realmente analisados com os devidos

projetos  de  viabilidade  técnica  e  o  estudos  realizados  pelos  proponentes  consultores

habilitados em edital. Independentemente do local, todos os conselheiros deliberaram de

acordo com o andamento do processo sobre o Centro Administrativo Municipal. Como

sugestão do Conselho serão verificados modelos de editais de chamamento público sobre

este tema, a exemplo, o Anel Metropolitano de Belo Horizonte e Cuiabá.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, às 14 horas e 10

minutos, e eu Aline Dos Santos Prataviera Pansera, secretária nesta, lavrei a presente

Ata, na qual está anexa a lista de Conselheiros e demais presentes.


