RESULTADOS DO GT EDITAL DO CBH PARANAÍBA

19 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH PARANAÍBA
Uberlândia - MG, 27 de Março de 2018

 Antecedentes

 Resultados do GT

10 GT Criado no Inicio de 2017
- Composição 5 membros
- Realizou 3 reuniões entre abril e maio de 2017

- Resultado submetido à CTPI e à Plenária em
dezembro de 2017

20 GT foi criado pela Deliberação Nº 82, de 14 de
dezembro de 2017.
- Composição de 7 membros
- Mandato específico de receber contribuições pós
CTPI e incorporá-las
- Prazo até 28/02 para apresentar consolidação

Resumo das ações:
- GT distribuiu no dia 04/01/2018, por e-mail, a todos os membros do
CBH Paranaíba e para a Diretoria do CBH Araguari a minuta de Edital
que havia sido submetida à Plenária de dezembro do CBH Paranaíba.
-

Foi dado Prazo até 15 de janeiro para o encaminhamento das
contribuições.

No dia 19/01 foi encaminhada a versão contendo todas as
contribuições recebidas, aos membros do GT e ao representante do
CBH Araguarí, indicado para acompanhar os trabalhos do GT.
- No dia 31/01 foi realizada a Reunião presencial do GT na cidade de
Uberlândia –MG quando foi consolidada a versão final.

Resultados:
A versão resultante do GT não trouxe grandes modificações em relação
à versão apresentada na Plenária com exceção dos seguintes tópicos:
- Foi alterada a condição de acesso ao Edital, permitindo-se a
participação de entidades criadas especificamente para este fim.
- 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 Termo de referência ( 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;

Resultados (continuação):

- Foram revistos 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 visando dar maior clareza aos participantes e facilitar o
trabalho da comissão julgadora.

Encaminhamentos:

- Decidiu-se pelo encaminhamento do texto final, inicialmente aos
membros do Grupo , para manifestação daqueles ausentes na reunião
- decidiu-se pelo encaminhamento à Diretoria do CBH Paranaíba, em
14/02 ainda antes do final do prazo dado ao GT (28/02), para as
providências prévias à publicação do Edital.
Destaca-se que o calendário proposto prevê a publicação do Edital no dia
30/03, de forma a possibilitar a sua aprovação pelo Conselho Estadual de
Minas e pelo CNRH em prazos que viabilizem a assinatura do contrato de
Gestão ainda ao final do Ano de forma a viabilizar a sua publicação com
os devidos ajustes de prazos e valores.
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