
 

 
Uberaba/MG, 25 de março de 2019.  
 
 

Paulo Piau Nogueira 
Prefeito Municipal 
Presidente do CGP 

 
 
ANEXO I – FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 
(papel timbrado da empresa qualificada) 
 

(Local e data) 
 

À CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Projeto PPP – AEROPORTO INTERNACIONAL  
 
Prezados Senhores, 
[Nome do agente interessado], [CNPJ/CPF], [ramo de atividade], [identificação do preposto (cargo e profissão), se aplicável], [endereço físico e eletrônico e 
número de telefone], vem, por meio desta, solicitar o cadastramento para a elaboração de estudos de estruturação de Parceria Público-Privada para a 
implantação de sistema de geração energética renovável. 
 
Desta forma, declara o agente interessado que: 
a)Tem ciência das regras do Decreto Municipal nº 703/13; 
b)Atenderá às eventuais solicitações feitas pela PMU e pelo CGP no âmbito do PMI; 
c)Assumirá integral responsabilidade pelo conteúdo dos estudos técnicos apresentados, quanto à veracidade das informações e declarações ali contidas; 
d)É titular da propriedade dos direitos autorais dos estudos técnicos desenvolvidos, os quais não infringem direitos autorais e/ou outros direitos de 
propriedade de terceiros; 
e)Cederá os direitos autorais decorrentes dos estudos apresentados à PMU, conforme o disposto no § 3º do art. 3º do Decreto Municipal nº 703/13. 
 
Indicação de um agente interlocutor (nome, cargo, endereço, telefone, e-mail). 
 
 

[assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do agente interessado] 
 
 

ATA 

 
ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE UBERABA 

  
No dia 22 de março de 2019, às 15:00 h, reuniram-se no Gabinete do Senhor Prefeito - R1 os integrantes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas 
do Município de Uberaba.Presentes os conselheiros Wellington Luiz Fontes, José Renato Gomes, Nagib Galdino Facury, Ângela Martins Dib Resende, 
Fernando Hueb, Paulo Salge e Glauber Faquineli Fernandes, sob a presidência do Conselheiro e Senhor Prefeito Paulo Piau Nogueira. Estando também 
presentes os senhores Renzo Pampanelli Marques e João Franco representando a empresa Construtora Barbosa Mello S.A, bem como a Sra. Anne Roy 
Nobrega, Presidente do COMDESU-Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Uberaba. Os conselheiros se reuniram com o objetivo 
de analisar e deliberar o pedido de autorização para elaboração de estudos de viabilidade de concessão administrativa para a implantação, operação e 
manutenção do Aeroporto Internacional de Cargas e Passageiros do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.O Presidente do Conselho Prefeito Paulo Piau abre 
os trabalhos relatando o estudo realizado no município pela FGV que identificou os potenciais projetos aptos a serem desenvolvidos pelo processo de PPP, 
dentre eles o Aeroporto, discorreu sobre os avanços e dificuldades deste modelo de negócios no Brasil, no entanto, destaca o enorme esforço do Governo 
Federal na consolidação deste modelo, enfatiza que o município de Uberaba está apto a avançar nos estudos em função da Outorga concedida pelo 
Governo Federal em novembro de 2.017, relata também todas as ações que foram adotadas pelo município neste período no intuito de viabilizar o projeto, 
desde a decretação de área de utilidade pública até a contratação de estudo de viabilidade; O conselheiro Sr. Glauber Faquineli, discorre sobre o aspecto 
legal da reunião, procedendo a leitura na MIP apresentada com destaque para o porte da empresa e os valores propostos de ressarcimento pela elaboração 
do projeto em caso de efetivação do mesmo, lembrando que em momento algum pode haver custo para o município; O Sr. Renzo da Construtora Barbosa 
Mello, detalhe os aspectos da proposta ora apresentada, valores, produtos a serem entregues, sua análise pessoal da viabilidade do projeto, interesse do 
mercado nacional e internacional, bem como as experiências da empresa neste seguimento, com destaque para a obra que está em execução do Aeroporto 
de Porto Alegre em parceria com a HTB, justifica o interesse da empresa no projeto em virtude de diversos aspectos econômicos e atuais da região, fato este 
que foi amplamente debatido em âmbito interno da empresa; O conselheiro José Renato complementa as informações sobre todos os projetos que estão 
acontecendo em Uberaba e região que no futuro favorecem e por certo demandam um aeroporto internacional na região; O conselheiro Sr. Nagib, questiona 
diversos pontos técnicos da proposta com alcance ao projeto executivo da obra; Aberta a palavra aos demais conselheiros foram debatidos os aspectos 
deste seguimento de forma ampla.Após a finalização das colocações, todos os conselheiros votaram favoravelmente à autorização para início dos estudos 
cumprindo as determinações legais cabíveis ao processo.Em seguida, o Presidente Paulo Piau Nogueira deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo 
a relatar, eu, Glauber Faquineli Fernandes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes 
______________. 
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