Relatório da Reunião do GT Edital
Data: 31.01.18
Local: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Uberlândia – MG.
Membros Participantes: Jeane Sabrina Maia, João Eduardo Della Torres e Márcio Freitas.
Demais Participantes: Joaquim Menezes Ribeiro da Silva (CBH Araguari).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da Reunião do GT Edital do CBH Paranaíba. A Reunião foi aberta com os
esclarecimentos por parte do Coordenador do GT, de que houve contribuições da ANA, do
senhor Wilson de Azevedo (membro do CBH Paranaíba) e do CBH Araguari. Foi explicado que
a versão com a incorporação das contribuições recebidas havia sido distribuída no dia 19 de
janeiro, previamente a todos, e que a sistemática da reunião seria de proceder a leitura item por
item, fazendo-se as devidas observações e sugestões de adequação do texto.
2. Sistematização das propostas recebidas e consolidação da minuta do edital para seleção da
Entidade Delegatária a ser submetida à plenária do CBH Paranaíba. Foi discutida a minuta
do Edital com as sugestões recebidas havendo consenso em relação a todas as questões
discutidas. As principais alterações propostas são apresentadas a seguir: Foi alterada a condição
de acesso ao Edital, permitindo-se o concurso não só de entidades já existentes, mas
possibilitando a participação de entidades criadas especificamente para este fim. (julgou-se com
isso, possibilitar uma concorrência mais ampla e minimizar a possibilidade do edital resultar
“deserto”). Deixou-se mais explicito o valor da arrecadação na Bacia e por conseguinte o valor
do custeio previsto para os 5 anos de vigência inicial do edital; Anexou-se ao edital modelos de
Contratos de Gestão (da ANA e do IGAM) , a fim de possibilitar aos concorrentes uma melhor
visão do contrato que a entidade selecionada deverá celebrar após a conclusão da seleção e
aprovação dos Conselhos Estadual e Federal; Alterou-se, substancialmente, os prazos previstos
para publicação, julgamento e aprovação pelos CBHs do resultado do Edital, basicamente,
visando viabilizar a assinatura do Contrato antes da expiração do mandato da atual Agência
Delegatária; Procedeu-se a outras pequenas modificações no texto e nos critérios de julgamento
foram procedidas visando dar maior clareza aos participantes e facilitar o trabalho da comissão
julgadora. Houve o entendimento de que os recursos aportados e os prazos inicialmente previstos
poderiam inviabilizar o processo de seleção. Neste sentido, além das alterações propostas e
descritas acima recomendou-se que houvesse uma mobilização dos CBHs no sentido de buscar
novo aporte de recursos afim de viabilizar a execução dos trabalhos previstos para a entidade
delegatária. Caso estes recursos fossem obtidos deveriam ser incorporados ao Edital
explicitamente, de forma a dar mais clareza aos participantes quanto aos recursos disponíveis.
3. Encerramento. Após estes encaminhamentos deu-se por concluídos os trabalhos do Grupo,
com o encaminhamento da minuta resultante aos membros do GT para uma última avaliação,
considerando a ausência de alguns membros, e a necessidade da ANA e IGAM incorporarem
exemplos de Contratos de Gestão, antes do encaminhamento às Diretorias do CBH Paranaíba e
do CBH Araguari, para apreciação dos respectivos Plenários. Após o que a reunião foi encerrada.

