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1 — Local, data e hora: Na plenária da Câmara de Vereadores do 

município de Queimadas-PB, ao décimo nono dia do mês de dezembro do 

corrente ano  (19/12/2019), às 09 horas e 36 minutos; 2 — Presenças: 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Joventino do Rêgo, Advogada 

especialista em Parcerias Público-Privada, Alana Carvalho; Economista 

convidado pelo GTA (Grupo Técnico de Apoio pelo Município), Ramon 

Rodrigues; Secretária Municipal de Administração, Maria Sinforosa Duarte 

Cabral; Secretária Municipal de Finanças, Ivânia Estefânia Rodrigues da 

Silva; Vereador Raimundo Farias; Vereador Rejânio Ferreira; Vereador 

Adeildo Falcão; Vereador Geneci Pereira; Vereador Belmiro Juvenal; 

Vereador Francisco Peres; Vereador Silvan de Oliveira; e demais 

integrantes da Sociedade Civil conforme a lista de presença em anexo. 3 

— Ordem do dia: A) Abertura dos trabalhos, com formação da mesa e 

registro de presença das autoridades; B) Exposição do projeto e 

justificativas para tal realização; C) abertura para questionamentos da 

assembleia; D) Disposições finais. 4 — Deliberações: Abertos os trabalhos, 

foram repassadas as orientações para o envio das perguntas e 

questionamentos da população através do endereço de e-mail 

disponibilizado pelo Comitê Gestor de Parcerias Público-Privada de 

Queimadas-PB (CGPPPQ), bem como a abertura de espaço para responder 

os questionamentos já enviados previamente. O vereador Raimundo 

Farias solicitou que as perguntas também pudessem ser realizadas 

durante a audiência, no momento estabelecido, o que foi acatado pela 

comissão organizadora, que estabeleceu tempo de 01 minuto para 

pergunta do público, 02 minutos para resposta da Comissão Gestora, mais 

01 minuto para réplica e 01 minuto para tréplica. Representando a 

Administração Municipal, o Secretário Municipal de Infraestrutura, 



Joventino Ernesto do Rêgo Neto, abordou a necessidade da Parceria 

Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública para o município de 

Queimadas, considerando que o setor atualmente é gerido pela Prefeitura 

Municipal de Queimadas que, embora a Secretaria Responsável pela 

execução deste serviço adote estratégias de atuação em toda a extensão 

territorial do município, não tem condições técnicas para sanar de forma 

eficiente as demandas oriundas da manutenção e modernização deste 

serviço, tal como a população o deve receber. Em seguida, a Dra. Alana 

Carvalho apresentou a composição do Comitê Gestor de Parcerias Público-

Privadas do Município e importância deste, bem como a constituição do 

GTA – Grupo Técnico de Apoio – e os profissionais especialistas envolvidos 

na avaliação dos estudos recepcionados decorrentes do Chamamento 

Público 03/2019 e utilizados como embasamento teórico do projeto de 

PPP; as Leis e Resoluções Federais, a Lei, Decreto e Portaria Municipais 

que amparam implantação e gerenciamento da PPP; e os procedimentos 

para contratação de empresa prestadora do serviço através de Concessão 

Administrativa e por meio de processo licitatório conforme os critérios 

estabelecidos pelo CGPPPQ. Dra. Alana pontuou o processo para a 

elaboração do referido projeto: I- Abertura de Procedimento de 

Manifestação de Interesse (PMI) através de Chamamento Público, no qual 

05 empresas demonstraram interesse, com recepção tempestiva de 

apenas 01 estudo em conformidade com os critérios estabelecidos; II - 

Submissão do estudo ao GTA e elaboração de pareceres; III – Deliberação 

das análises apresentadas ao CGPPPQ que expedira a Resolução nº 

01/2019 aprovando os estudos; IV – Abertura do prazo para Consulta 

Pública em 19.11.2019; V – Realização de Audiência Pública para 

explanação do projeto e saneamento de dúvidas referentes ao assunto. 

Todos os documentos referentes ao processo são públicos e estão 

disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Queimadas e na sede do 

Poder Executivo Municipal. Após explanação das etapas do processo, 

foram apresentados os objetivos da PPP de Iluminação Pública; a 

modelagem jurídica adotada para a viabilidade da PPP; as justificativas 

para adoção do modelo de prestação de serviço; o escopo contratual 

elaborado para assegurar a eficiência da prestação de serviços por parte 

da empresa vencedora do processo licitatório à Prefeitura Municipal de 



Queimadas; e os resultados esperados com a PPP (Redução de 50% do 

consumo de energia elétrica, redução do numero de reclamações por 

parte da população, aumento nos pontos de luz nas vias principais, 

aumento da sensação de segurança, redução dos custos operacionais, 

valorização urbana, acompanhamento em tempo real da situação de 

iluminação, rápida atualização tecnológica da iluminação pública, 

eficiência na gestão do serviço público, dentre outros). Passada a palavra 

para o economista membro do GTA, Ramon Rodrigues, este abordou os 

aspectos econômicos que identificam a PPP como alternativa mais viável 

para o setor de Iluminação Pública no município de Queimadas, observada 

as estatísticas de arrecadação e investimentos no setor feitos pela 

Administração Pública entre os meses de janeiro a novembro de 2019, 

totalizando déficit orçamentário de R$ 745.093,25 (Setecentos e quarenta 

e cinco mil, noventa e três reais e vinte e cinco centavos) aos cofres 

públicos municipais. Ao final da explanação foi aberto o espaço para 

perguntas e questionamentos conforme o disposto no início da Audiência. 

Três vereadores da Casa fizeram uso da palavra para questionamentos, 

que foram prontamente respondidos pela equipe de Consultores e 

membros do GTA. 5 — Encerramento: Esclarecidos os objetivos do 

projeto de Parceria Público Privada de Iluminação Pública para o 

Município de Queimadas e após as intervenções e contribuições recebidas 

tanto na Audiência Pública quanto através da Consulta Pública (que 

permanecerá aberta até amanhã, 20.12), o Poder Executivo aguardará 

votação do Projeto de Lei Autorizativo de Concessão Administrativa 

encaminhado para apreciação do Legislativo Municipal. Nada mais 

havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11 horas e 16 minutos, 

sendo lavrada a presente Ata. Caberá a Secretaria de Administração 

publicar esta Ata no sítio eletrônico da Prefeitura ou no Mensário local, 

assegurando a transparência e ampla publicidade aos atos praticados por 

este CGPPPQ. Seguem as assinaturas dos presentes. 

 

Queimadas/PB, 19 de dezembro de 2019  

 


