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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO 

ONEROSA DO EXPOMINAS BELO HORIZONTE E DO MINASCENTRO 

 

No dia 24 de abril de 2017, às 15:00, no Auditório Esmeralda do Minascentro, localizado na 

Av. Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte – MG, teve início a audiência pública 

organizada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –Codemig, sobre 

a licitação para concessão onerosa do Expominas Belo Horizonte e do Minascentro. 

 

Estiveram presentes na audiência 36 (trinta e seis) pessoas, conforme lista de presença anexa. 

 

Na primeira parte da audiência, foram apresentados os aspectos gerais da licitação, apresentação 

que foi conduzida pelo Diretor de Fomento à Industria de Alta Tecnologia, Ricardo Wagner 

Righi de Toledo, e pelo Analista de Projetos de Investimentos, Gustavo Kolmar Campos de 

Souza. 

 

Após a apresentação, foi realizado um intervalo de 20 (vinte) minutos para que os presentes 

elaborassem perguntas. 

 

No retorno dos trabalhos, foram convidados para compor a mesa e participar da resposta às 

perguntas os advogados Flávio Scholbi Uflacker de Oliveira e Denise Lobato de Almeida 

(Presidente da Comissão Permanente de Licitação), além dos já presentes Ricardo Wagner 

Righi de Toledo e Gustavo Kolmar Campos de Souza. 

 

Foram submetidas 22 (vinte e duas) perguntas pelos presentes, que foram respondidas pelos 

representantes da Codemig. 

 

Visando a oportunizar o mais amplo debate acerca do tema, o Presidente da Sessão deliberou 

que os interessados poderão formular perguntas, críticas, sugestões ou elogios, até o dia 

28/04/2017, através do e-mail cpel@codemig.com.br. 

 

As perguntas recebidas serão respondidas até a data provável de 10/05/2017, quando será 

disponibilizada também a transcrição integral da Audiência Pública, bem como a lista das 

perguntas e respostas formuladas e respondidas na audiência. 

 

A audiência foi gravada em áudio e vídeo. A mídia digital e a transcrição integral da audiência, 

quando disponíveis, serão parte integrante desta ata e comporão o processo interno. 

 

Às 16:45 foi encerrada a audiência pública. Eu, Flávio Scholbi Uflacker de Oliveira, redigi esta 

ata. 
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