
 

COMITÊ TÉCNICO DE CONCESSÕES, PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS E PRIVATIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

ATA DA REUNIÃO DE 13/05/2021 – 14h via Microsoft Teams 

 

Sob a coordenação de seu Presidente, Dr. Pedro Henrique Poli de Figueiredo, os 

membros do presente Comitê concluíram pelas seguintes deliberações acerca do 

Terceiro Encontro Nacional de Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas: 

 

a) Realização do evento em cinco dias (segunda a sexta), com duas temáticas 

sendo abordadas a cada dia, uma no turno da manhã e outra no turno da tar-

de; 

b) A carga horária de cada painel será de 2h, com 30 minutos para apresentação 
de cada palestrante e 30 minutos destinados ao debate e perguntas via chat; 

c) Na parte da manhã o evento ocorrerá das 10h as 12h, com exceção do pri-

meiro dia, que iniciará as 9h para cerimônia de abertura (apresentações, boas 

vindas, palestra magna, etc); 

d) Na parte da tarde o evento ocorrerá das 14h as 16h; 
e) As mediações serão realizadas pelos professores da FESP Carlos Nascimen-

to, Moisés Marques e Rafael Castilhos, sem prejuízo da eventual participa-

ção de Conselheiros dos TCs; 

f) Das temáticas ora em discussão, 10 serão escolhidas para comporem o En-
contro (a definir quais); 

g) Será formada comissão dentre os participantes do Comitê para seleção dos 

palestrantes e trabalhos previamente inscritos, em especial quando o número 

de interessados superar o numero de vagas; 

h) Essa mesma comissão terá a responsabilidade de escolher os palestrantes ex-
ternos, com a FESP auxiliando na sugestão de nomes 

i) Diferentemente dos anos anteriores, o encontro de 2021 não será exclusiva-

mente "fechado" a membros e servidores dos TCS, sendo adotada uma for-

matação hibrida, com algumas apresentações, previamente definidas, ficando 

disponíveis para todos os interessados; 
j) Eventuais indicações de novos temas devem ocorrer no intervalo máximo de 

quinze dias a contar da presente reunião. 

 

 

 


