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Ata da Décima Primeira Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e quinze na sede
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG Regional Vale do Paranaíba, na
cidade de Uberlândia – Minas Gerais teve início a 11ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba.
Compuseram a mesa o senhor Leonardo Sampaio Costa (1º Vice Presidente do CBH Paranaíba),
o senhor Deivid Lucas de Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba), o senhor Breno Esteves Lasmar
(Representando o Poder Público), o senhor Marcelo Pereira (Representando a Sociedade Civil), o
senhor Marcos Ries (Representando os Usuários). O senhor Leonardo Sampaio Costa, 1º Vice
Presidente do CBH Paranaíba verificou o quórum regimental, registrou a presença de 43 membros,
sendo 24 titulares, 12 suplentes no exercício da titularidade e 7 suplentes. Item 1. Abertura da
11ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Foi feita a execução do Hino Nacional
Brasileiro. Após um breve discurso do senhor Marcelo Pereira representando os componentes da
mesa o senhor Leonardo Sampaio Costa solicitou que a mesa fosse desfeita, declarou aberto os
trabalhos e fez a leitura da pauta. O Professor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) solicitou que
fosse incluído como item de pauta a crise hídrica vivenciada na bacia do rio Paranaíba em 2014 e
as providências que foram e estão sendo adotadas para evitar que essa crise se mantenha ou seja
ampliada em 2015. O senhor Deivid Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba) disse que a pauta
estava completa e que o tema é muito importante e necessita de uma discussão mais ampla. Propôs
que para próxima reunião seja convidado um especialista da Agência Nacional de Águas e dos
Órgãos Gestores da bacia do rio Paranaíba para abordar essa temática. Disse que desta forma
teremos mais informações para quem sabe desenvolver um plano de ação. O Professor Cláudio
Di Mauro (Sociedade Civil) falou que entende que é muito bem vindo um representante da ANA
para nos contar da realidade levantada, mas o problema é maior do que isso. Sugeriu três
alternativas para levantar essas informações: formar um grupo de trabalho para buscar esses dados
e essas informações; encaminhar para CTPI com um prazo de trazer essas informações como pauta
para próxima reunião do CBH Paranaíba ou a própria Diretoria encaminhar a solicitação para os
Órgãos Gestores para que esses dados sejam enviados e possam ser trabalhados na próxima
reunião. O senhor Deivid Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba) disse que a maneira mais
prática para trabalharmos esse tema é a Diretoria solicitar essas informações aos Órgãos Gestores,
posteriormente encaminhar como documento completar da Reunião Plenária e convidar a ANA e
os Órgãos Gestores da Bacia para apresentar esses dados. Sugeriu também que o Professor Cláudio
Di Mauro seja o mediador da mesa entre os Órgãos Gestores. A proposta feita pelo Secretário do
CBH Paranaíba foi acatada pelos membros do CBH Paranaíba. Item 2. Apreciação e aprovação
da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. O senhor Deivid Oliveira (Secretário
do CBH Paranaíba) colocou a ata para apreciação e votação, sendo aprovada por unanimidade.
Item 3. Informes sobre a eleição para Diretoria do CBH Paranaíba. O senhor Deivid Oliveira
(Secretário do CBH Paranaíba) informou que não existe nenhum ato que normatize o processo
eleitoral para Diretoria do CBH Paranaíba. Informou que para garantir um processo organizado e
igualitário para todas as chapas que venham a disputar o processo, a Secretaria Executiva definiu
o processo de organização. Informou que a eleição para Diretoria do CBH Paranaíba será realizada
durante a programação da 15ª Reunião Ordinária que será realizada nos dias 25 e 26 de junho de
2015, em Itumbiara – GO. Disse que a Diretoria é composta por Presidente, Vice Presidente,
Secretário e Secretário Adjunto, devendo ser garantida a participação dos representantes das quatro
unidades da federação que compõe a bacia e três segmentos (poder público, sociedade civil e
usuários). Falou que apenas os membros titulares podem concorrer. Informou que o período de
inscrição será entre os dias 01 e 31 de maio. Disse que o Plano de Trabalho com a composição da
chapa deve ser encaminhado para o e-mail da Secretaria Executiva do CBH Paranaíba até o dia 31
de maio. Informou que a divulgação das chapas será feita através de e-mail marketing, site do CBH
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Paranaíba, redes sociais e informativo online, entre os dias 01 e 24 de junho. Item 4. Apresentação
da Conferência Nacional de Segurança Hídrica. O senhor Humberto Paes Leme (Pool
Comunicação) disse que entre os dias 13 e 17 de setembro de 2015, em Uberlândia – MG será
realizada a Conferência Nacional de Segurança Hídrica. Disse que a Conferência é uma
idealização do CBH Araguari, CBH Paranaíba, Pool Comunicação e Universidade Federal de
Uberlândia com apoio da Prefeitura de Uberlândia, DMAE Uberlândia, ABHA, CBH Baixo
Grande, ABES e Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas. Falou que o público
estimado do evento é de 7.500 pessoas e que o objetivo central do projeto é ser um agente de
integração e de articulação de setores da informação, para tratar de riscos e perspectivas da
demanda de água no Brasil. Disse que a proposta é discutir as soluções para Segurança Hídrica
Nacional com a realização de quatro Fóruns-Debate, com as temáticas: Riscos Climáticos e
Ambientais; Riscos Sociais e Econômicos; Infraestrutura Hídrica; Ambientes Institucionais e
Legais. Também será realização um Simpósio com apresentação de trabalhos, realização de
oficinas setoriais em parceria com iniciativa privada e pública: Agropecuária e Aquicultura;
Administração Pública; Hidroeletricidade; Indústria e Mineração; Meio Ambiente e Sociedade;
Saneamento e Saúde. Disse que os palestrantes serão pessoas de notório conhecimento na gestão
de recursos hídricos, dentre eles, Ney Maranhão, Paulo Salles, Newton Azevedo, Osvaldo Garcia
e Percy Neto. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) perguntou qual o valor estimado para
realização do evento e se a parceria do CBH Paranaíba será apenas institucional ou financeira
também. O senhor Humberto Leme (Pool Comunicação) respondeu que o custo final do evento
considerando as conferências regionais de 2016 está estimado em R$ 2.700 milhões e para
realização da Conferência Nacional de Segurança Hídrica que será realizada em Uberlândia o custo
estimado de R$ 800 mil. Disse que a parte inicial do projeto já foi viabilizada, já é um projeto
sustentável e está sendo viabilizada pela UFU, DMAE Uberlândia, CBH Araguari, Copasa Belo
Horizonte e Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A senhora Leila Rezende (Sociedade Civil)
disse que no projeto está previsto expositores, então eles também devem contribuir
financeiramente, não pode ficar restrito a recurso público. O senhor Humberto Leme (Pool
Comunicação) respondeu que haverá recurso das inscrições e da venda de estandes. Disse que o
projeto é viabilizado com parcerias e o lucro da empresa é obtido com a venda de estandes. O
senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse o CBH Araguari, CBH Paranaíba e ANA estão
fazendo muitos eventos com dinheiro público e não são eventos propositivos, que tem diretrizes
políticas. Falou que esses eventos são um festival de alegorias hídricas. Disse que no atual contexto
não tem sentido fazer um evento onde será feito congraçamento, até porque quem participa desses
eventos são sempre as pessoas, a sociedade não se recicla. Disse que os Comitês e a ANA devem
repensar a estrutura dos eventos que estão sendo realizados e a liberação de recurso para
concretização dos mesmos. O senhor Deivid Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba) falou que
quando a Diretoria do Comitê foi procurada pelo senhor Humberto foi verificado junto a ABHA
se haveria possibilidade de um possível patrocínio e qual seria o valor disponível. Informou que a
Diretoria entendeu que essa decisão deveria passar pela Plenária, pois a Diretoria não iria liberar
um patrocínio sem aprovação da Plenária. Disse que a ABHA fez o levantamento e existe a
possiblidade de um patrocínio de R$ 80 mil. O senhor Fernando Faria (Usuários) perguntou se
já houve um aporte do CBH Araguari para realização do evento. O senhor Ronaldo Barbosa
(ABHA) disse que o CBH Araguari está patrocinando o evento com o valor de R$ 200 mil e não
haverá repasse de recurso para empresa, todo o montante gasto será através de licitação como
manda os requisitos legais. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) perguntou se aprovando
esse patrocínio não iremos correr o risco de enfrentar algum tipo de dificuldade financeira no dia
a dia do Comitê. O senhor Ronaldo Barbosa (ABHA) disse que foi feito o levantamento e até o
valor de R$ 80 mil não há risco de comprometimento. O senhor João Climaco (Sociedade Civil)
disse que dinheiro público deve ser bem cuidado e o CBH Paranaíba não tem dentro do seu
planejamento uma discussão sobre prioridade de aplicação de recurso. Conclamou a Plenária a
discutir melhor esse assunto, justificando que esse dinheiro pode ser aplicado em ações mais
prioritárias. Os membros do CBH Paranaíba com vinte e um votos favoráveis, um voto contrário
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e uma abstenção aprovaram que a definição do apoio para realização da Conferência Nacional de
Segurança Hídrica será feita na próxima reunião ordinária. Item 5. Apresentação e aprovação
da Deliberação que estabelece as normas para concessão de diária aos membros do CBH
Paranaíba. O senhor Deivid Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba) fez a leitura da minuta
de Deliberação que estabelece as normas para concessão de diária aos membros do CBH
Paranaíba. Posteriormente abriu para as manifestações. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil)
disse que enquanto membro eleito do CBH Paranaíba se sente constrangido em ter que seguir um
manual de procedimentos de uma prestadora de serviços, neste caso, a ABHA. Por este motivo e
por outros problemas que veem enfrentando junto a ABHA, como bloqueio de diárias, pediu vistas
ao documento apresentado. O senhor Fernando Faria (Usuários) disse que estamos enfrentando
uma mudança de postura do agente público na gestão do bem público e essa mudança exige a
lisura necessária. Disse que na opinião do segmento que representa, a ABHA é excelência na
gestão de recurso público. Falou que não irá pactuar com nenhuma proposta que não contemple a
lisura na gestão do bem público. O senhor João Ricardo (Poder Público) solicitou
esclarecimentos a partir desse pedido de vistas, o que deverá ser apresentado, as fundamentações
e o prazo para entrega no relatório. Justificou que o assunto vem sendo debatido há dois anos e foi
exaustivamente discutido na CTPI, inclusive com posicionamento do senhor Ivan Bispo. O senhor
Renato Lana (Poder Público) disse que está bastante incomodado, pois está sendo tratados temas
que não deveriam ser trazidos para Plenária. Disse que precisa prestar conta de todas as viagens
que realiza isso é uma responsabilidade pessoal e está sujeito a fiscalização. Solicitou ao senhor
Ivan Bispo que se reúna com o senhor Ronaldo Barbosa e analisem o que pode ser resolvido.
Relembrou que estamos lidando com dinheiro público e estamos sujeitos à fiscalização. Falou que
temos que nos enquadrar nas regras. Disse que o senhor Ivan Bispo não pode prestar contas da
maneira que julgar estar correto, pois o senhor Ronaldo tem prestar conta desse recurso a ANA
que tem normas a serem cumpridas. Aproveitou a oportunidade para dizer que o CBH Paranaíba
esta no momento de implementar a cobrança. Disse que precisamos começar a trabalhar nesse
ponto que é fundamental para começarmos a tratar a nossa bacia. Ficou definido que o senhor Ivan
Bispo (Sociedade Civil) terá até o dia 31 de maio para encaminhar o relatório do pedido de vistas
a Secretaria Executiva do Comitê, para que o mesmo seja encaminhado aos membros do CBH
Paranaíba como documentação complementar da 15ª Reunião Ordinária. Item 6. Apreciação e
aprovação da Deliberação que define os valores de diária e deslocamento urbano aos
membros do CBH Paranaíba. A matéria foi baixada em diligência até aprovação da deliberação
que define as normas para concessão de diária aos membros do CBH Paranaíba. Item 7.
Apreciação e aprovação do modelo de Agência para exercer as funções de Agência de Água
da bacia hidrográfica d rio Paranaíba. O Coordenador do GT Agência e Cobrança - GTAC,
senhor Wilson Azevedo, disse que o grupo foi criado pela Portaria CTPI nº 21, de 27 de setembro
de 2013, visando a discussão, o acompanhamento e a elaboração de estudos e propostas que
tenham como objetivo a implementação da cobrança na Bacia do rio Paranaíba e a instalação da
Agência de Bacia. Desde sua criação até a presente data, foram feitas 05 reuniões de trabalho e
realizadas 03 oficinas, onde foram apresentadas e debatidas as questões inerentes a missão que lhe
foi atribuída pela Plenária do Comitê. Estes dois assuntos (agência e cobrança) foram conduzidos
simultaneamente durante as reuniões e oficinas, onde foram explanadas as experiências vividas
pelos comitês já constituídos e suas respectivas agências, tanto em rios de águas de domínio da
União, assim como em rios de domínio de estados. Após o nivelamento do conhecimento dos
membros do GTAC sobre os temas de sua competência, chegou-se ao entendimento de que a
questão referente à “Agência de Bacia” já se encontrava amadurecida, permitindo assim a
formalização de uma proposta ao Comitê. Ressaltou que é importante contextualizar que o Plano
de Bacia do Paranaíba, a luz da Lei nº 9.433/97, previu duas possibilidades para a constituição da
agência de bacia: entidade delegatária ou consórcio público. Falou que após diversas
apresentações, discussões e debates os membros do GTAC concluíram que a figura jurídica da
entidade delegatária refletia melhor os fundamentos da Política de Recursos Hídricos,
especialmente no que se refere à descentralização e a participação, devendo assim ser a escolhida
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pelo Comitê. O 1º Vice Presidente do CBH Paranaíba abriu para as discussões. O senhor Marcos
Ries (Usuários) disse que as Associações que podem receber delegação já estão especificadas na
Lei nº 9.433/97, caso um consórcio público venha a receber delegação do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos ele também será uma entidade delegatária. Solicitou esclarecimento quanto à
divisão de concurso público e entidade delegatária, pois em seu entendimento entidade delegatária
é um momento posterior após delegação do CNRH. Disse que entidade delegatária não é natureza
jurídica de nenhuma entidade. O senhor Wilson Azevedo (Coordenador do GTAC) respondeu
que o PRH Paranaíba que aponta essas alternativas. Disse que também fez o mesmo
questionamento, mas o PRH Paranaíba exclui o consórcio público das associações sem fins
lucrativos. Reforçou que o encaminhamento do GTAC é que a Plenária do CBH Paranaíba aprove
uma deliberação que exclua a possibilidade da função de Agência de Água do CBH Paranaíba ser
exercida por um consórcio público. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que
fosse excluído da deliberação o sexto parágrafo “considerando que atualmente a função de
Secretaria Executiva do CBH Paranaíba é exercida por uma associação de usuários de recursos
hídricos”. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse que o ritmo que o Comitê está seguindo
para definição da cobrança está muito lento. Os membros do CBH Paranaíba por meio da
Deliberação nº 51/2015 aprovaram por unanimidade que a função de Agência de Água da bacia
hidrográfica do rio Paranaíba será exercida por entidade com natureza jurídica de associação civil
sem fins lucrativos, mediante delegação. Item 8. Apreciação e aprovação do Plano de Educação
Ambiental do CBH Paranaíba. A senhora Kharen Teixeira (Coordenadora do GT Educação
Ambiental) apresentou a proposta para o Plano de Educação de Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba. Relembrou que o grupo foi criado por meio da Portaria CTPI nº 23/2013 e foram
realizadas dez reuniões para construção do Plano. Disse que o objetivo geral do Plano é consolidar
a educação ambiental como processo de formação continuada, participativa e democrática, tendo
a água como agente integrador. Os programas e ações visam à construção de valores
socioambientais, a preservação e o manejo sustentável dos recursos hídricos na bacia, com quatro
linhas temáticas básicas de atuação: gestão participativa, plano de bacia, comunicação e gestão de
projetos, contemplando ações programadas para curto, médio e longo prazo. O senhor Deivid
Oliveira (Secretário do CBH Paranaíba) abriu para as discussões. O senhor João Climaco
(Sociedade Civil) disse que tem o maio respeito pelo trabalho que foi desenvolvido, foi um
trabalho exitoso, mas que a questão da contextualização deve ser mais trabalhada no Plano, a bacia
do rio Paranaíba tem várias especificidades que merecem ser consideradas. Disse que merecem
serem incorporadas as experiências de dezenas de entidades que desenvolvem programas de
educação na bacia. Falou que não houve integração para construir o Plano e por esse motivo
solicitou vistas ao trabalho apresentado. A senhora Leila Rezende (Sociedade Civil) disse foi
amplamente divulgado o chamamento para composição do Grupo de Trabalho Educação
Ambiental e mesmo assim ficaram vagas abertas. Falou que o Distrito Federal não esteve
representado no grupo por nenhum segmento por opção, pois foram convidados a participar por
inúmeras vezes. O senhor Breno Lasmar (Poder Público) disse que está preocupado com a
dinâmica de trabalho do Comitê. Falou que o grupo de trabalho foi instituído de forma tradicional
com a participação de vários atores, aberto a participação e contribuição de outros. Ressaltou que
o material foi encaminhado dentro dos prazos regulamentares. Disse que é direito do conselheiro
fazer pedido de vistas, porém o trabalho desenvolvido pelo grupo foi muito bom e na hora que
podemos ter o alcance de um resultado melhor das deliberações do Comitê nós vamos retornar as
discussões que poderiam ter sido melhor feitas quando do grupo de trabalho. Reforçou que
devemos participar melhor das discussões para quando a matéria vier para Plenária todas as
contribuições estejam contempladas. A senhora Kharen Teixeira (Coordenadora do GT
Educação Ambiental) disse que mesmo sendo um direito regimental do conselheiro não entende
a razão do pedido de vistas, pois todos foram convidados a participar do grupo e o Plano sempre
esteve aberto para envio de contribuições e houve tempo hábil para que todos que não estavam se
sentindo contemplados encaminhassem suas contribuições. Ficou definido que o senhor João
Clímaco (Sociedade Civil) terá até o dia 31 de maio para encaminhar o relatório do pedido de
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vistas a Secretaria Executiva do Comitê, para que o mesmo seja encaminhado aos membros do
CBH Paranaíba como documentação complementar da 15ª Reunião Ordinária. Item 9. Informes
dos membros do CBH Paranaíba. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que
seja refletido com muito carinho o apoio para realização da Conferência Nacional de Segurança
Hídrica, pois tem outras ações que podem ser priorizadas dentro do próprio Comitê, se dispomos
desse recurso o mais democrático e que seja investido em ações prioritárias elencadas no PRH
Paranaíba. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o 1º Vice Presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, senhor Leonardo Sampaio Costa, encerrou a reunião. Eu, Deivid
Lucas de Oliveira, Secretário do CBH Paranaíba, lavrei essa ata que segue assinada por mim e
pelo 1º Vice Presidente do Comitê. O áudio com o inteiro teor da reunião encontra-se arquivado
com a Secretaria Executiva do Comitê e pode ser disponibilizado aos interessados. Ata de reunião
aprovada na XV Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, realizada em Itumbiara-GO, nos dias 25 e
26 de junho de 2015.
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Uberlândia - MG, 29 de Abril de 2015.
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Leonardo Sampaio Costa

Secretário do CBH Paranaíba

1º Vice Presidente do CBH Paranaíba
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Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
Nº
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

Entidade
Ministério do Meio Ambiente - MMA
Ministério de Minas e Energia - MME
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Instituo Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal - ADASA
- DF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico - SEMADE
Prefeitura de Buriti Alegre
Prefeitura de Rio Verde
Prefeitura de Coromandel
Prefeitura de Uberlândia
Prefeitura de Paracatu

Representante
Leonardo Julian Rodrigues Klosovski
Renato Dalla Lana
João Ricardo Raiser

Breno Esteves Lasmar
Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa
Helenir Serabion Cobra
Vinícius Cruvinel Pereira
Rubens Lucas Teixeira
José Antônio Leandro
Igor Pimentel Cruz

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Prefeitura de Monte Carmelo
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Ambiental Pro Águas do
Cerrado
Associação Amigos das Águas
CAIAPONIA – Instituto de Saneamento
Ambiental
Associação Pomar
Associação
Cerrado
Vivo
para
Conservação da Biodversidade - Cervivo
Associação para Gestão Sócioambiental
do Triângulo Mineiro - ANGÁ
Associação Comunitária do Núcleo Rural
Córrego da Onça
Instituto Oca do Sol
Universidade Federal de Goiás
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de
Ituiutaba – ISEPI
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – Campus Chapadão do Sul
Saneamento de Goiás S.A.
DMAE- Departamento Municipal de
Água e Esgoto de Uberlândia
Sindicato Rural de Itumbiara
Associação dos Irrigantes do Estado de
Goiás
Grupo Associação de Pesquisa do
Sudoeste Goiano
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Sindicato dos Produtores Rurais de
Ituiutaba - SIPRI
Federação da Indústria do Estado de Goiás
- FIEG
Copebrás
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Vale Fertilizantes
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A
Consórcio Capim Brando de Energia CCBE
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Caramuru Alimentos S/A
Estância Thermas Pousada do Rio Quente
Praia Clube
Praia Clube

Pedro Paulo Marques
Angélica da Fonseca Melo
Kharen de Araújo Teixeira
Ivan Bispo
Nilo André Bernardi Filho
Leila Ferreira Rezende
Antônio Geraldo de Oliveira
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Paulo Henrique Kingma Orlando
Max Whendell de Paula Lima
Cláudio Antônio Di Mauro
Octávio Barbosa Plaster
Everton Luiz de Miranda Júnior
Geraldo Silvio de Oliveira
Magda Oliveira Rezende Ribeiro
Vitor Alberto Simão
Marion Kompier
Fernando Costa Faria
Marcelo Gouveia Guimarães
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Thales Avelar Nicole
Deivid Lucas de Oliveira
Verônica Nogueira Peres
Marcos Alexandre Ries
Luiz Fernando Vilela Rezende
Jean de Carvalho Breves
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
Sara Hatem Honorato
Márcia Maria de Oliveira
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Outras Presenças
Nº
1
2
3
4
5
6
7
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Entidade
Pool Comunicação
SECIMA-GO
Pitágoras
SEMEIAM
ABHA
Coordenador da CTPI
FIEMG – Regional Vale do Paranaíba

Representante
Humberto Paes Leme
Marcos Francisco Cabral
Mariana Hilberth
Marina Rocha
Ronaldo Brandão Barbosa
Sylvio Luiz Andreozzi
Thiago Alves do Nascimento

