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44ª ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ABCIP  

29 DE ABRIL DE 2022  
 

 
PRESENTES         
 

ABCIP   CONVIDADOS 

  

Antonio Piccino – Luz do Brasil 

Bruno Emmels Souza – Unicoba/Ledstar 

Carlos Henrique - Statled 

Cassia Cunha – Comunicação ABCIP 

Antonio Alvarenga – Ernst & Young 

Ivan Romão – Expolux 

Vivian Leite – RLC Press 

Eduardo Gurevich – ABCIP / Lacaz Martins 

Eliana Stellino – ABCIP  

Gustavo Zarife – Everynet 

José Renato Peron – STI Eletrônica 

Klaus Lacher – KDL Iluminação 

Leila Reis – Comunicação ABCIP 

Luciano Rosito – Tecnowatt 

Márcio Pinto – Luz do Brasil 

Pedro Vicente Iacovino – ABCIP / Caragua Luz  

Renato Filippini – Consultor PPP 

 

  

  

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERADOS 
 
1. EXPOLUX – Projeto CIDADE INTELIGENTE 

 
Ivan Romão, Coordenador do Evento Expolux, fez uma apresentação sobre as características da 
feira e, principalmente, sobre o projeto “Cidade Inteligente”. Sua apresentação está anexa à ata e 
abaixo seguem algumas informações do evento: 
 
- Evento somente presencial – Expo Center Norte - SP 
- Data: de 02 a 05 de agosto | 2022 
- Horário: das 10h às 20h. 

- Site: www.expolux.com.br 
 

Os associados da ABCIP que quiserem participar do projeto terão 10% de desconto sobre a 
proposta. As empresas interessadas também podem sugerir adaptações às propostas, de forma 
personalizada. Para tanto, devem entrar em contato com Ivan pelo celular (11) 97697-2276.  

 
2. Comitê de Garantias Contratuais 

 
Eduardo Gurevich, líder do Comitê de Garantias Contratuais, recapitulou os assuntos tratados pelo 
grupo e fez um questionamento sobre a real necessidade de se alterar a Lei 4.320 para atender ao 
pagamento da contraprestação das concessionárias de IP, considerando que serão exigidos grandes 
esforços para obter essa alteração. Passou a palavra para os integrantes do grupo.  
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Pedro compartilhou sua opinião de que, a princípio, trata-se de um problema isolado que afeta 
poucas concessionárias, ressaltando que nenhum fórum, seja relativo à concessão de IP ou outro 
tipo de concessão, tem exposto esse assunto. Comentou, ainda, sobre a importância da participação 
ativa dos membros dos comitês para o êxito dos projetos. 
 
Antonio Piccino concordou que, no momento, o problema é isolado, com poucos casos. Entretanto, 
ele considera que o risco é iminente para todas as concessionárias. Inclusive já vem enfrentando 
algumas questões com os entes municipais. Por isso, entende que o comitê deve continuar na busca 
por soluções relativas às garantias contratuais.  
 
Em seguida, Carlos Henrique mencionou que o trabalho do Comitê é extremamente importante. 
Acredita que é difícil mudar a Lei 4.320, mas que o grupo deveria atuar na melhoria do marco 
regulatório das concessões, sugerindo contratos ou cláusulas mais robustas de garantias 
contratuais. Comentou que as modelagens devem contemplar a obrigação do município quanto ao 
pagamento para o concessionário, a fim de evitar o risco financeiro do projeto.  
 
Com os depoimentos dos presentes, Gurevich definiu que o Comitê irá dar continuidade aos 
trabalhos e pediu a participação de todos. A próxima reunião ficou agendada para 06.05.22 às 10h. 
 
 

3. Comitê de Telegestão 
 

Luciano falou sobre o andamento dos trabalhos do Comitê de telegestão, conforme abaixo: 

 

– Certificação INMETRO 

A carta com os questionamentos do Comitê, encaminhada ao INMETRO no início de abril, não foi 

respondida pelo Marcelo Morais, substituto do Bruno Couto. O grupo está tentando contato com 

Marcelo, porém ainda não obteve resposta. 

 

Pedro expressou preocupação sobre a exclusão da faixa de corrente destinada a gestão de 

iluminação pública no Regulamento Técnico Metrológico. Solicitou ao Comitê verificar com Bruno 

Couto se tem alguma informação.  

 

Além disso, ABCIP solicitará uma reunião com Marcelo na próxima semana para esclarecimentos.  

 

- Atualização e ampliação do guia de telegestão em 2022   

O guia de telegestão está em revisão e os participantes do comitê estão trazendo as contribuições 

para melhoria do documento em geral. A pesquisa aberta ao público participante do lançamento 

do guia não obteve grande adesão, mas as informações recebidas serão consolidadas.  

 

Alfeu Losso (consultor que está fazendo uma pesquisa sobre telegestão) participou da reunião do 

comitê em 08.04.22 e participará da próxima reunião em 04.05.2022.   

 

- Copant 

Como representante da ABCIP, Luciano tem sido bastante envolvido nas questões debatidas pelo 

grupo. A próxima reunião será em 05.05.22. 
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Por fim, Luciano comentou sobre alguns eventos para divulgação pela ABCIP: 

- “Smart City Business America”, que acontecerá de 24 a 26/05/22.  

- Palestra sobre telegestão para Unicamp e para o Instituto de Engenharia da USP (feita por ele em 

abril).  

 
Em relação à divulgação de eventos, Pedro solicitou que seja aberta uma agenda de eventos 

nacionais e internacionais no site da ABCIP. Eliana irá solicitar a inserção da página no site, para 

permitir a inclusão dos dados. 

 

4. Comunicação 

 

Leila e Cássia apresentaram os resultados de comunicação no mês de abril, conforme abaixo: 

 

4.1 Assessoria de Imprensa:  

Divulgação do evento FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR 

MEIO DE DEBÊNTURES INCENTIVADAS 
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4.2 Comunicação no Site:  

   
 Audiência => 309 pessoas visitaram o site (queda de 21% em comparação a março). A principal 
 via de acesso ao site foi Google (56%), diretamente (30%) e LinkedIn (7%). 

 
 Notícias publicadas 
 

• Os impactos nas concessões com a promulgação da REN N°1000/21 foi tema de palestra                                                                  
• Financiamento de Projetos de PPP de iluminação pública por meio de debêntures incentivadas                                                       
• Governo Federal lança guia prático de PPP de iluminação pública                                                                                                            
• Iluminação Pública e Telegestão - novas tecnologias e aplicação é tema de palestra online                                                                
• Confira a Bibliografia temática- Iluminação pública / ANEEL                                                                                                                      
• Cidades Inteligentes e serviços públicos: perspectivas críticas                                                                                                                   
• Estado de Minas/ PPP desenvolvida em cidade mineira é premiada pela ONU                                                                                
• Comitê de Telegestão participa da Smart City Expo Curitiba                                                                                                                        
• Curso Online PPP de Iluminação pública                                                                                                                                                          
• Como Financiar PPP de IP por meio de debêntures incentivados                                                                                                               
• Prefeitura do Rio de Janeiro/ Quebra- mar da Barra ganha sistema inédito de iluminação pública, 

e píer poderá ser visto de toda orla                                                                                                                                                                                                                 
• Bem Paraná/ Prefeitura de Curitiba lança edital de Leilão para parceria Pública- Privada da 

Iluminação Pública                     
• Arena Infracast começa dia 28/04                                                                                                                                                                            
• Prefeitura de Uberlândia / Modernização da iluminação pública completa 85% de vias atendidas                                                  

 
4.3 Comunicação no LinkedIn 

 
 - 101 visualizações da página em abril (queda de 27% em comparação a março) 
 - 43 visitantes únicos (aumento de 26,5%) 
 - 79 novos seguidores (aumento de 216%) 
 - 3.046 cliques em notícias publicadas. 

 
 

5. Apresentação de Resultados da Pesquisa EY / ABCIP 
 
Antônio Alvarenga apresentou os resultados da pesquisa de mercado feita em abril, onde  
58 empresas responderam às questões propostas. A divulgação da pesquisa para o mercado está 
prevista para junho-22. 

 
 
6. Fechamento Contábil – 1º trimestre 2022 

 
Eliana apresentou os números do relatório financeiro do 1º trimestre de 2022. Detalhou cada item, 
informando os valores das principais despesas. Saldo em conta: R$92.565,00.  
 
O relatório financeiro será disponibilizado no site da ABCIP, na área exclusiva dos associados. 

 
 
Não havendo nenhum outro tema a ser tratado, a reunião foi encerrada. A próxima reunião será no dia 
27.05.22.  


