
Últimas notícias

Nova data de audiência 
sobre Projeto de 
Concessão do Zoológico e 
do Jardim Botânico será 
anunciada em breve

As audiências públicas da
comunidade científica sobre a concessão do
Zoológico e do Jardim Botânico, que estavam
marcadas para o dia 17 de março, foram
suspensas em razão das recomendações e
diretrizes do Governo do Estado para controle e
combate à pandemia do COVID-19. A suspensão
não representa atrasos no cronograma de
estruturação do projeto, que continua em
andamento, inclusive, com consulta pública aberta
até o dia 07 de abril no site da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA):
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.b
r/2020/03/consulta-publica-02-2020/. Em
momento oportuno, a SIMA comunicará nova data

para a realização da audiência..
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É aberta consulta pública 
para o Projeto de 
Concessão do Zoológico e 
do Jardim Botânico

O Estado de São Paulo publicou no
dia 07 de março a consulta pública para a
concessão do Zoológico e do Jardim Botânico de
São Paulo. O projeto prevê a exploração comercial
de atividades de cultura, lazer e educação
socioambiental nas áreas do Zoológico, do Zoo
Safári e do Jardim Botânico, que integram o Parque
Estadual Fontes do Ipiranga - importante
fragmento de Mata Atlântica em área urbana. Além
disso, a concessão também inclui a Fazenda de
Araçoiaba, área localizada no município de
Araçoiaba da Serra cuja finalidade será servir de
apoio à concessão, além de ser explorada.

Com cerca de 2.000 animais das
mais diversas espécies, o Zoológico de São Paulo
recebe, por ano, mais de 1 milhão de visitantes. O
Jardim Botânico, por sua vez, conta com variadas
espécies vegetais em um espaço de 143 hectares,
incluindo duas estufas que abrigam plantas típicas
da Mata Atlântica. O projeto de concessão dos
ativos em conjunto visa a melhorar o bem-estar da
fauna e da flora desses ativos por meio de
mudança de conceito dos viveiros, uma vez que
proporciona maior espaço e liberdade aos animais,
bem como a conservação das espécies de flora.
Trata-se, portanto, de empreendimento que
compreende preocupações científica e ambiental,
combinada com a oferta de lazer para a população
e o incremento do turismo na capital paulista.

A consulta pública durará 30 dias e
os interessados devem enviar suas contribuições
até às 18:00 do dia 07 de abril, de acordo com as
orientações contidas no endereço eletrônico:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br
/2020/03/consulta-publica-02-2020/

A estruturação de projetos de
infraestrutura é atividade que exige respeito pelo
tempo. Com equipe competente e dedicada, o
tempo é otimizado e conseguimos entregar mais e
com mais qualidade. Tem sido assim no Programa
de Parcerias do Estado de São Paulo: em 13 meses,
formamos equipe, temos consultores contratados
em 16 projetos, publicamos 5 consultas públicas e
licitamos com estrondoso sucesso a maior
concessão rodoviária do país.

Há poucas semanas, o mundo se viu
diante da crise do Coronavírus, cuja decorrência
mais perto de expressar algum sentido de certeza
é: precisamos ficar em casa. O que muda no
planejamento do programa de parcerias do Estado
de São Paulo, que previa tantas outras consultas
públicas para o primeiro semestre e a colheita de
leilões no segundo semestre? O que os parceiros
privados devem esperar?

Primeiro, reconhecemos a
necessidade de experimentar mudanças de hábitos,
avaliar seus resultados e promover os ajustes
necessários. Não pretendemos sugerir
planejamento para o desconhecido, mas estamos
determinados a testar soluções adaptáveis. Por
exemplo, estamos estudando a realização de
audiências públicas integralmente virtuais, com
prazo dilatado para envio de perguntas e
elaboração de respostas. Da mesma forma, a oferta
de rodadas de conversas remotas com investidores
e financiadores nacionais e internacionais será
ampliada, com períodos de duração mais curtos,
mas disponibilidade de remarcações mais flexível.

Segundo, a reorganização de trabalho
terá como premissa o incremento de qualidade da
extensa documentação subjacente aos projetos. Se

os fluxos burocráticos e as interlocuções
institucionais podem desacelerar, temos a
oportunidade de intensificar a revisão dos estudos,
de minutas de edital, contrato e seus inúmeros
anexos. Com mais tempo e isolamento para nos
dedicar a este processo reflexivo, esperamos a
redução do número de falhas e inconsistências,
conferindo mais detalhamento e clareza aos
inovadores conceitos e mecanismos regulatórios
propostos.

Terceiro, o ritmo da maturidade dos
projetos restará conectado ao ritmo de mobilização
da iniciativa privada. Não enxergamos projeto
maduro se ele não for, também, um velho
conhecido do mercado. Então, se o mercado e o
poder público se prepararem no mesmo compasso,
estudando, dialogando e refinando esta
documentação, as eventuais postergações de prazo
não terão os mesmos custos de desengajamento e
distanciamento de conteúdo que uma interrupção
implicaria.

Então, fiquem em casa com mais
uma certeza: nos esforçaremos para conter os
danos da crise, evitando hiatos que afetem a
continuidade do desentendimento dos projetos.
Quando voltarmos à normalidade, o Estado de São
Paulo estará ávido para licitar seus projetos e os
parceiros privados que continuarem se dedicando a
estudá-los provavelmente estarão mais preparados
para a competição.

Não parem, pois nós não vamos parar.

Tarcila Reis

Subsecretária de Parcerias do Estado de São Paulo
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Na foto, Jardim Botânico Alberto Lofgren.

Últimos dias da consulta 
pública do Projeto de 
Concessão do Caminhos 
do Mar

Aberta no dia 21 de fevereiro, a
consulta pública para a concessão do Caminhos do
Mar se aproxima do fim. A Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) receberá
contribuições a respeito das minutas do edital da
concessão e seus anexos até às 18:00 do dia 27 de
março, de acordo com as orientações contidas no
endereço eletrônico
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
2020/02/consulta-publica-no-01-2020/.

Além da consulta pública, o
encerramento da fase de estruturação do projeto
requer a realização de audiência pública, prevista
para o dia 07 de abril. No momento, o Governo
estuda a possibilidade de realização on-line dessa
audiência para proporcionar maior participação, de
forma segura e sem interrupção dos cronogramas
de estruturação do projeto.

Ainda dá tempo de 
participar do PPP 
Américas 2021 (BID) em 
São Paulo!

As inscrições para a participação nas
notas técnicas do PPP Américas 2021 foram
prorrogadas para o dia 31 de março de 2020. O PPP
Américas é um evento bienal itinerante organizado
pelo BID e constitui o foro mais importante para a
discussão de concessões e ppps na América Latina
e Caribe, envolvendo a participação dos principais
players dos setores público e privado. Neste
momento, a iniciativa prevê a formação de grupos
de trabalho para a elaboração de white papers em
temas prementes do setor de infraestrutura. Os
resultados das pesquisas serão apresentados
durante o evento, que ocorrerá em junho de 2021.
O marco inicial para a formação dos grupos de
trabalho foi adiado para o segundo semestre deste
ano devido à pandemia de COVID-19. No entanto,
salienta-se que as primeiras reuniões ocorrerão de
maneira remota em abril. Maiores informações
sobre podem ser encontradas em:
http://bit.ly/notastecnicasPPPpt

Parcerias do Estado de SP 
são tema de seminário 
sobre gestão para 
resultado

O I Congresso Nacional de Gestão
Pública para Resultados (ConGpR) aconteceu em
Fortaleza-CE, entre os dias 11 a 13 de março. O
evento reuniu pesquisadores, lideranças políticas e
gestores para discutir inovação e alcance de
resultados no setor público.

O Coordenador de Estruturação de
Projetos, Rodrigo Barata, abordou o tema Parcerias
Público-Privadas relatando a experiência do
Governo do Estado de São Paulo na gestão dos
projetos de infraestrutura, notadamente sobre
como as parcerias contribuem para avançar na
gestão por resultados. Link do evento:
https://www.esp.ce.gov.br/2020/01/20/congpr/

Na foto, Rodrigo Barata discursando no evento.
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