ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO EDITAL DO CBH
PARANAIBA, REALIZADA NA SEDE DA FEDERAÇAO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE GOIAS (FIEG), situada na RUA 200, Quadra 67C, Lote 115, Nº 1121 Ed.
Pedro Alves de Oliveira, 2º andar sala 1, Setor Leste Vila Nova, Goiânia (GO), com a
participação dos membros Kleber Quintão de Oliveira (ADASA), Helenir Serabion Cobra
(Prefeitura Municipal de Buriti Alegre), Gustavo Bernardino Malacco da Silva (ONG
Angá), e dos convidados Fernando Costa Faria (CTPI) e Cynthia Barbosa (ABHA). A
conselheira Elaine Lopes Noronha Farinelli (FIEG) justificou ausência. Foi aberta a
reunião por Fernando Costa Faria (CTPI) que logo após a abertura dos trabalhos teve que
se ausentar. Logo na sequência a Sra. Cynthia (ABHA) também se retirou da reunião.
Gustavo Malacco informou que por motivo de força maior solicitou a Diretoria do CBH
Paranaíba no dia 28/04/2017 o desligamento do GT Edital, indicando para seu lugar o
Senhor João Climaco. O GT, por conta da ausência da Sra. Elaine e do desligamento do
Sr. Gustavo decidiu prorrogar para a próxima reunião do GT a definição da
Coordenadoria e da Relatoria. O GT definiu duas datas para as próximas reuniões, sendo
em 18 e 30 de maio, na cidade de Goiânia (GO). No desenvolvimento dos trabalhos,
Malacco fez uma explanação geral do histórico do processo, e os conselheiros começaram
a discutir o Edital a partir do Edital 10/2016. Entre os pontos de maior destaque foi a
discussão da possibilidade do CBH Paranaíba indicar membros do Comitê para
governança da entidade selecionada, alternativamente os conselheiros apresentaram
proposta da entidade selecionada apresentar modelo de governança com membros do
CBH Paranaíba para acompanhar as ações desenvolvidas pela entidade no âmbito do
CBH Paranaíba. Outro tópico da discussão foi a sugestão de apresentar a CTPI e Diretoria
do CBH Paranaíba verificar com os Comitês afluentes, especialmente em Minas Gerais,
devido estado mais avançado de implementação dos instrumentos de gestão de recursos
hídricos, a possibilidade de realização de Edital de Integração. Nada mais a tratar, eu,
Helenir Serabion Cobra, encerrei a reunião, lavrando a presente ata.

