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NossaVisão

A Totem Eventos vem se consolidando no mercado de eventos

voltados às PPPs e Concessões, desde o ano de 2016, quando

promoveu o Fórum Internacional de PPPs na Cidade do Rio de

Janeiro.

Os nossos eventos se diferenciam por proporcionar um ambiente

em que as pessoas possam trocar experiências, se conhecer e

ouvir palestras com qualidade e com abordagens temáticas

atuais alinhadas com a expertise dos palestrantes.

A Totem visa a qualidade técnica dos seus eventos, por isso, tem

atenção elevada com a seleção dos temas e palestrantes,

participa constantemente de eventos e seminários sobre a

temática buscando alocar os maiores especialistas com intuito de

oportunizar aprendizados, reflexões e discussões ricas entre

palestrantes e participantes.



Objetivo

Encontro desenvolvido para promover debates sobre os principais

temas do momento relacionados à pauta de desenvolvimento

das infraestruturas públicas e consolidação do instituto das

Parcerias Público-Privadas no Brasil, com apresentações

realizadas por gestores públicose/ou privadose especialistas.

Neste ano, o Encontro estará na sua Terceira Edição, e para celebrar

o sucesso das edições anteriores, apresentará cases de sucesso de

projetos municipais, estaduais e federais, além de temas

relevantes que permitirão aos participantes enfrentarem as

adversidades da gestão pública com a limitação de recursos

somada ao conjunto de necessidades de melhorias de

infraestruturas e sistemas urbanos, como a iluminação pública,

saneamento, logística, mobilidades e outros, visando o

entendimento de que forma o mercado funcionará diante do

cenário de oportunidadesnoBrasil,pós lava-jato.

Nossos parceiros poderão se reunir com gestores públicos de todo

país, apresentando seus projetos, conceitos e práticas que

alavancarão a infraestrutura com o uso de instrumentos como as

PPPs e as Concessões.

A Totem espera que possamos tê-lo como patrocinador deste

importante Encontro que oportuniza a discussão das Parcerias

Público-Privadas na Cidade do Salvador, nos dias 6 e 7 de novembro

de 2019.



PROGRAMAÇÃO



Horário Descrição

08:45- 09:00 Credenciamento

09:00- 10:00

Painel 1: Os desafios para a retomada de investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil e a expectativa com o futuro Marco Regulatório das Parcerias 
Público-Privadas.

Martha Sillier
Secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI

Carlos Nascimento
LSE Enterprise

Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania/SP)
Relator do PL 3453/2008 

10:00 -11:00

Painel 2: Experiências bem sucedidas em concessões. Aspectos de financiabilidade e inovações. Proteção contratual a financiadores (diretrizes para step in 
rights, acordo tripartite, compartilhamento de informações relevantes). Mecanismos de proteção cambial. Regras para revisões ordinárias. 

Renata Dantas
Diretora de Assuntos Institucionais da ARTESP

Rafael Benini
Diretor de Projetos e Logística da Empresa de Planejamento e Logística

11:00 -12:00

Painel 3: As indenizações por investimentos não amortizados ao término dos contratos de Concessão e PPP e a extinção antecipada dos contratos. 

Maurício Portugal
Sócio da Portugal Ribeiro Advogados

12:00 -13:30 ALMOÇO

06 DE NOVEMBRO



Horário Descrição

13:30- 14:10

Painel 4: Aspectos relevantes do Novo Marco Regulatório do Saneamento e as iniciativas de projetos em Resíduos Sólidos.

Luís Felipe Valerim
XVV Advogados 

14:10- 14:50

Painel 5: A atividade controladora e as PPPs. Fase preparatória e fase de execução. 

Cristiana Fortini

Sócia do Carvalho Pereira Fortini

Airton Rehben

Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

14:50 -15:30

Painel 6: As concessões de Parques Urbanos e Parques Ambientais. Estruturação de projetos de equipamentos públicos. Qual modelo utilizar? Como trazer 
sustentabilidade econômico-financeira? Como preservar os interesses coletivos envolvidos no uso da área pública com sua exploração econômica pelo 
particular? 

Rodrigo Barata 
Coordenador de Estruturação de Parcerias - Governo do Estado de São Paulo

Marina Zago
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados

15:30 -15:50 COFFEE BREAK

15:50 -17:30

Painel 7: Benchmarking Nacional - Setor de Iluminação Pública. Aspectos de Gestão de Contratos; modelos de contratação de Verificador Independente e 
Governança.

Monique Menezes
Secretária de Concessões e Parcerias do Município de Teresina

Tiago Campolina
PBH Ativos 

15:50 -17:30 ENCERRAMENTO



Horário Descrição

08:45- 09:00 Credenciamento

09:00- 10:00

Painel 1:  Um dos pontos sensíveis para o desenvolvimento das PPPs é a modelagem de bons Projetos, atrativos para o setor Público e Privado. O setor de 

infraestrutura reconhece ser importante fomentar a adoção de robustas diretrizes para modelagem de Projetos, seguindo boas práticas e adotando 

experiências contratuais exitosas. Abordagem dos principais pontos da modelagem contratual alinhada ao conteúdo das boas práticas para estruturação de 

PPPs. 

Rosane Menezes 

Madrona Advogados

Rogério Princhak

Secretário Executivo de PPP - Secretaria da Fazenda do Governo da Bahia

10:00 -11:00

Painel 2: Case: Piauí Conectado. Implantação de infraestrutura em rede de fibra ótica de mais de 5 mil quilômetros. Iniciativa do Governo que beneficiará 98 
municípios, por meio da Parceria Público-Privada.
Desafios e oportunidades de negócios.

Viviane Moura 
Superintendente de Parcerias e Concessões do Governo do Piauí.

11:00 -12:00

Painel 3: "O financiamento dos projetos e a necessária segurança jurídica." Há grande debate, no Brasil, sobre como se viabilizar projetos de infraestrutura e a 
respeito da necessidade de existência de distintas modalidades de financiamento para sua implantação. Os pontos passam sobre como se pode, em termos 
jurídicos, trazer segurança jurídica para que Concessões e PPPs sejam desenvolvidas e implementadas adequadamente.

Mário Saadi
Doutor (USP), Mestre (PUC-SP) e Bacharel (FGV-SP) em Direito. Advogado. Membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB-SP.

12:00 -13:30 ALMOÇO

07 DE NOVEMBRO



Horário Descrição

13:30- 14:30

Painel 4: Case: PPP prisional de Ribeirão das Neves - MG. O Brasil hoje têm um déficit de mais de 300.000 vagas, enquanto os demais países da América 

Latina atingem um déficit de mais de 150.000 vagas. A Parceria Público-Privada é uma alternativa para a solução dos problemas prisionais do Brasil? 

André Junqueira

Procurador do Estado de São Paulo

Luciana Lott

Gestão de PPP da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Governo de Minas Gerais 

Murilo Andrade

Secretário de Administração Penitenciária do Governo do Maranhão

14:30- 15:10

Painel 5: Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos e o advento de novas tecnologias.  

Augusto Dal Pozzo
Dal Pozzo Advogados

15:10 -15:50

Painel 6: Case: Centro de Convenções de Salvador.

Claudio Tinoco

Secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador

15:50 -16:30

Painel 7: Panorama de iniciativas de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões dos entes Federativos, registro de editais publicados, contratos assinados 
e/ou paralisados e perspectivas de novos projetos para 2020.

Rodrigo Reis
Radar PPP

16:30 -17:00 COQUETEL



INFORMAÇÕES: (71) 98193-0041 | (71) 3113-4427

▪ Inscrições a partirde 5 pessoas tem desconto de 10% . Enviare-mail para info@totemeventos.com.br para confirmaçãodo desconto.

▪ Órgãospúblicosdevem enviare-mailpara info@totemeventos.com.br para procedimento de emissão de nota de empenho.

▪ 50% de descontona inscriçãoparaa 3ª EdiçãodoPPPAwards& Conference Brazilem São Paulo.

▪ 15% de descontopara alunosdoMBA PPP.

APROVEITE O VALOR DO 1º LOTE!

Política decancelamento e substituição:

1.Cancelamento de inscrição: Não serão reembolsados os valores pagos pela inscrição, entretanto, será possível indicar um participante substituto para

uso da inscrição,até 07 dias antes darealizaçãodo evento.

2.Na hipótese de cancelamento ou alteração da data do evento: Por motivo de força maior, caso o evento não possa ser realizado nas datas designadas,

este deverá ser reagendado, ficando assegurado ao participante a devolução do valor pago ou utilização da mesma inscriçãoparao novo períodomarcado.

3.Alteração de convidados e temas: O realizador se reserva ao direito de substituir temas da programação, bem como palestrantes divulgados, a qualquer

tempo, quando estes estiverem impossibilitados de comparecimento ao evento. Sendo assim, em caso de substituição, a escolha dos nomes obedecerá o

mesmo critério adotado inicialmente, prezando pela qualidade da programação, não cabendo, aos participantes, qualquer direito a cancelamento e/ou

pedidode reembolso ou indenização.

4.Custos: O valor da inscrição dá direito a sala de acesso da Conferência, almoço servido no restaurante do hotel, bebidas (água e café) oferecidas durante

todo o evento, palestras e ao certificado emitido pós-evento. Todos os custos do participante, tais como hospedagem, transporte e demais refeições devem

ser assumidospelo mesmo.

Inscrições

até11.10Lote1 R$ 980,00

Lote2 R$ 1.260,00

mailto:info@totemeventos.com.br
mailto:info@totemeventos.com.br


REALIZAÇÃO


