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Aos 21(vinte e um) dias do mês de dezembro do corrente ano, reuniram-se na sala de reunião 

da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, os membros do Conselho Gestor do 

PROPPP/MS (CGPPP), membro do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e a 

Coordenadora da UCPPP. Participou ainda, considerando a natureza do projeto a ser apreciado, 

o Senhor Jaime Elias Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO, conforme previsto no §4º do art. 4º 

da Lei nº 4.303/2012. A reunião iniciou-se com a Secretária Especial de Parcerias, Eliane Detoni, 

destacando a pauta da reunião: (i) apresentação do cenário-base e proposta preliminar de ajuste 

do Projeto MS Digital (ii) deliberação sobre as áreas prioritárias do Plano Estadual de Parceria 

Público-Privada para o ano de 2018 (iii) deliberação sobre Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) das unidades de conservação do Imasul (iv) status dos projetos do Escritório de 

Parcerias Estratégicas. Em seguida, Rédel Furtado Neres, membro do EPE e Coordenador do 

Projeto MS Digital, deu início à exposição, apresentando o cenário-base do Projeto elaborado 

pela Autorizada Globaltask. Os membros do Conselho, após a exposição, destacaram a 

necessidade de levantamento das seguintes informações adicionais: comparativo de custos 

entre implantação de rede aérea de fibras ópticas X rede subterrânea de fibras ópticas e o 

levantamento junto à Secretaria de Administração (SAD) dos contratos e valores das despesas 

do Estado com telecomunicação, para posterior análise pelo CGPPP e definição dos próximos 

passos a serem adotados pelo GT. Em seguida, Fabiana Saldívar, Coordenadora da UCPPP, 

deu início ao segundo tema da pauta, destacando as áreas prioritárias do Plano Estadual de 

PPP - 2017 (saneamento básico, infraestrutura em rede de telecomunicação por infovia digital e 

infraestrutura dos modais de transporte) e apresentou as áreas prioritárias para o Plano Estadual 

de PPP – 2018, mantendo as áreas mencionadas e propondo a inclusão de uma nova área, qual 

seja Meio Ambiente – projetos de gestão e uso público de Unidades de Conservação (UCs) e 

de espaços territoriais de domínio público estadual especialmente protegidos. Após a 

explanação, o Conselho passou à apreciação das áreas apresentadas e deliberou no sentido de 

APROVAR o Plano Estadual de Parceria Público-Privada – 2018, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso do Sul, como apresentado, incluindo o Meio Ambiente entre as áreas prioritárias. O 

Conselho deliberou ainda, no sentido de autorizar o início dos trabalhos do EPE junto ao Imasul 

para estudo de futuros PMIs de Unidades de Conservação. Encerrando a apresentação, a 

Secretária Especial de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, destacou as atuais fases e 

próximos passos dos Projetos de PPP de Esgotamento Sanitário (PMI nº 01/2016), Infovia Digital 

(PMI nº 01/2017), Concessão da Rodovia MS - 306 (PMI nº 02/2017) e Projeto de Desestatização  
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da MSGÁS. Feitas as considerações finais, o Presidente do CGPPP agradeceu a participação 

de todos e encerrou a reunião da qual eu, Fabiana Saldívar, Coordenadora da UCPPP, lavrei a 

presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. 
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