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Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às dez horas do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e dezesseis na sede da Federação das
Indústrias do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia - Goiás teve início a 18ª Reunião Ordinária
do CBH Paranaíba. Compuseram a mesa o senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba), o senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba), o senhor
Leonardo Sampaio Costa (Secretário do CBH Paranaíba), o senhor Marcelo Pereira da Silva
(Secretário Adjunto do CBH Paranaíba), o senhor Renato Dalla Lana (Representando o Poder
Público), o senhor João Clímaco de Mendonça Filho (Representando a Sociedade Civil), o senhor
Geraldo Silvio (Representando os Usuários), a senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli (Anfitriã).
O senhor Bento de Godoy Neto, Presidente do CBH Paranaíba verificou o quórum regimental,
registrou a presença de 42 membros, sendo 28 titulares, 8 suplentes no exercício da titularidade e
6 suplentes. Item 1. Abertura da 18ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. Executou-se o
Hino Nacional Brasileiro. O Presidente do CBH Paranaíba solicitou que a mesa fosse desfeita,
declarou aberto os trabalhos e solicitou ao Secretário do CBH Paranaíba, senhor Leonardo Costa
que fizesse a leitura da pauta. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) solicitou que fosse incluído
como item de pauta a apreciação de moção que solicita a Agência Nacional de Águas que elabore
o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Marcos. O Presidente do CBH
Paranaíba colocou em votação a inclusão do item de pauta, sendo aprovado com duas abstenções.
O senhor Mário Guerino (Usuários) solicitou que fosse incluído como item de pauta a apreciação
de proposta de enquadramento dos corpos hídricos da Bacia do Rio Paranaíba, porção Goiás, que
recebem efluentes tratados dos Sistemas de Esgotos Sanitários. O Presidente do CBH Paranaíba
colocou em votação a inclusão do item de pauta, sendo aprovado com uma abstenção. Item 2.
Aprovação da Ata da 13ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. O senhor Bento de
Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) perguntou aos presentes se havia necessidade da
leitura da ata, visto que a mesma já havia sido encaminhada por e-mail. Os conselheiros
dispensaram a leitura da ata. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em apreciação e votação a
ata da 13ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba, sendo aprovada com abstenção dos
conselheiros; Everaldo Peres, Geraldo Silvio, Leila Rezende e Michael Jacks. Item 3. Deliberação
da prorrogação do mandato dos Membros e da Diretoria do CBH Paranaíba até 31 de
dezembro de 2017. O Presidente do CBH Paranaíba esclareceu que o mandato dos membros e da
Diretoria do CBH Paranaíba encerra em junho de 2017 e que o processo para escolha de novos
membros demanda de um período aproximado de 1 (um) ano para realização, ou seja, o processo
deveria ter sido iniciado no ano de 2016 mas não havia recursos disponíveis para realização do
processo. O Presidente do CBH Paranaíba apresentou minuta de deliberação que prorroga o
mandato dos Membros e da Diretoria do CBH Paranaíba até 31 de dezembro de 2017, sendo que
a posse dos novos conselheiros e a eleição para nova Diretoria sejam realizadas durante a 20ª
Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, em dezembro de 2017. O senhor Wilson Azevedo
(Usuários) solicitou a exclusão do §2º do art. 1º que define que a eleição da nova Diretoria será
realizada na mesma reunião de posse. Justificou que caso seja adotado esse critério os novos
membros não terão tempo para articular e definir uma chapa para se candidatar aos cargos de
Diretoria. Sugeriu que a eleição da nova Diretoria seja feita na primeira reunião após a posse dos
novos membros. A proposta foi acatada. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em votação a
prorrogação do mandato dos Membros e da Diretoria do CBH Paranaíba até 31 de dezembro de
2017, sendo aprovada por unanimidade por meio da Deliberação nº 67/2016. Item 4. Moção que
solicita a Agência Nacional de Águas que elabore o Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio São Marcos. O Presidente do CBH Paranaíba convidou o senhor Wilson
Azevedo para apresentar a matéria. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) disse que os Comitês
do Estado de Goiás foram criados e estão elaborando seus Planos de Bacias de acordo com suas
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regiões hidrográficas. Falou que o CBH Corumbá, Veríssimo e porção goiana do rio São Marcos
tem que lidar com as especificidades da bacia do rio São Marcos, pois o Comitê tem competência
apenas sobre os afluentes goianos e do lado mineiro tem o CBH Afluentes Mineiros do Alto
Paranaíba que tem competência sobre as águas da porção mineira. Falou que o que irá acontecer é
que Minas Gerais irá elaborar o Plano incluindo aos afluentes mineiros do rio São Marcos e Goiás
o Plano incluindo os afluentes goianos. Disse que não é possível fazer gestão de meia bacia
hidrográfica. Falou que essa visão não pode ser limitada por divisão política a visão deve ser da
bacia do rio São Marcos como um todo. Disse que por esse motivo conversou com técnicos e com
o Presidente da Agência Nacional de Águas e explicou a preocupação em relação a essa divisão
na elaboração dos Planos de Bacias de comitês estaduais. Falou que o Presidente da ANA disse
que não haveria problema algum para ANA fazer o Plano do Rio São Marcos e sugeriu que
houvesse um pedido do CBH Paranaíba para dar respaldo técnico para realizar ações neste sentido.
Explicou que por essa razão elaborou uma minuta de moção onde o CBH Paranaíba solicita a
Agência Nacional de Águas que elabore o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Rio São Marcos. O Secretário do CBH Paranaíba, senhor Leonardo Costa, fez a leitura da minuta
da moção. O Presidente do CBH Paranaíba, senhor Bento de Godoy Neto abriu para discussões.
O senhor Fernando Faria (Usuários) solicitou apoio dos membros do CBH Paranaíba para
aprovação da moção. Perguntou que se considerarmos que a solicitação para elaboração do Plano
demandará da ANA recursos financeiros se o instrumento adequado de solicitação seria uma
moção. O senhor Bento de Godoy respondeu que o CBH Paranaíba se manifesta por meio de
Deliberação e Moção, considerando que o Comitê não pode deliberar sobre a ANA o instrumento
adequado é a moção. O senhor Marcos Ries (Usuários) perguntou a quem compete fazer a
aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Marcos. O Presidente
do CBH Paranaíba disse que acredita que deve ser analisado um mecanismo em que a apreciação
seja feita pelo CBH Paranaíba em conjunto com o CBH Corumbá, Veríssimo e porção goiana do
rio São Marcos e o CBH Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba. O Professor Cláudio Di Mauro
(Sociedade Civil) disse que o CBH Paranaíba não pode solicitar a ANA que faça o Plano, quem
deve assumir essa responsabilidade é o Comitê. Falou que deve ser solicitado a ANA apoio técnico
e financeiro. O senhor João Clímaco (Sociedade Civil) perguntou que em se deliberando pelo
Plano Integrado se ele será encaminhado para aprovação do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, considerando que é uma bacia interestadual. O Presidente do CBH Paranaíba respondeu
que não. O senhor Ney Murtha (ANA) disse que quem elabora Plano de Recursos Hídricos de
acordo com a Lei 9.433/97 é a Agência de Água e o CBH Paranaíba já tem sua Agência constituída
e reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, portanto, para elaborar o Plano de
Bacia do Paranaíba ou de qualquer das sub-bacias basta ao CBH Paranaíba resolver que quer um
Plano para aquela área e determinar a sua Agência que execute e caso não tenha recurso que o
busque. Falou que a estratégia da ANA não coincide com o que está sendo solicitado nesta moção.
Respondeu ao senhor Marcos Ries que cada Comitê fala por sua área de atuação específica e
acredita que a atribuição de aprovar seja do CBH Paranaíba. Disse que a ANA não vê sentido em
se tomar essa iniciativa nesse momento, mas não cabe a ANA resolver esta questão, quem resolve
é o CBH Paranaíba. Após várias discussões o Presidente do CBH Paranaíba abriu o processo de
votação, sendo aprovada com 20 (vinte) votos favoráveis e 7 (sete) contrários a Moção nº 18/2016
que solicita a Agência Nacional de Águas que apoie técnica e financeiramente a elaboração do
Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São Marcos. Item 5. Proposta de enquadramento dos
corpos hídricos da Bacia do Rio Paranaíba, no entorno do Distrito Federal, que recebem
efluentes tratados dos Sistemas de Esgotos Sanitários. O Presidente do CBH Paranaíba
convidou o senhor Mário Guerino para apresentar a matéria. O senhor Mário Guerino (Usuários)
explicou que a proposta de enquadramento da bacia do rio Paranaíba foi aprovada pelo Comitê no
ano de 2013 e encaminhada para aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Quando
da análise da proposta no Conselho Nacional foi solicitado ao Comitê que fossem feitas algumas
adequações e uma proposta geral está sendo discutida no âmbito da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional do CBH Paranaíba. Disse que durante a Oficina de Enquadramento
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promovida pela ANA o que foi apresentado em termos de enquadramento para bacia do rio
Paranaíba em corpos hídricos de domínio da união há um consenso quase que em sua totalidade
havendo conflito apenas em corpos hídricos do entorno de Brasília, em virtude de interesses da
Caesb e da Saneago. Informou que foram feitas várias reuniões de alinhamento entre as duas
empresas para dirimir esse conflito e há urgência da Saneago em aprovar o enquadramento em
função de projetos que estão sendo desenvolvidos na região e este é o motivo de apresentar essa
matéria para apreciação da Plenária. Disse que não quer atrapalhar nenhum processo de discussão
e definição no âmbito da CTPI, mas a questão é que a Câmara está discutindo todos os trechos e
isso demandará tempo, por esse motivo a solicitação que faça a discussão de enquadramento desses
trechos na Plenária. O senhor Mário Guerino convidou o senhor Átilla Moraes (Saneago) para
proferir a apresentação técnica. O senhor Átilla Moraes (Saneago) disse que essa região é uma
região que apresenta características muito difíceis para convergência de uma política de
saneamento e de recursos hídricos. Falou que é uma região do Planalto Central de divisor de bacias
hidrográficas e essa região envolve o entorno sul e tem mananciais da bacia do rio Paranaíba,
mananciais do São Francisco e mananciais do Tocantins. É uma região que não apresenta
abundância de recursos hídricos nem para abastecimento de água nem para diluição de esgoto.
Disse que é uma região que sofreu ocupação do solo sem o devido planejamento e o que será
apresentado é a busca de equacionamento de uma política de saneamento com a politica de
recursos hídricos. Falou que Brasília tem uma situação, nessa região, com relação à promoção do
esgotamento sanitário muito mais favorável e sustentável do que as cidades goianas da região do
entorno. Falou que Brasília dispõe de sistemas terciários, dispõe de uma condição de depuração
do esgoto que mesmo os cursos hídricos apresentando uma vazão muito baixa para propiciar a
diluição, a classificação no âmbito do Distrito Federal é mais favorável. Disse que alguns
mananciais tem classificação de classe 3, outros de classe 4, mas em trechos curtos e
gradativamente chegam a classe 2. Falou que no Estado de Goiás o que se pretende fazer é o que
se denominaria o bom e não o ótimo. Disse que toda região tem uma alta demanda de implantação
de sistema de esgotamento sanitário que representa um investimento altíssimo e a Saneago está
empenhada em promover a introdução do sistema de esgotamento sanitário em todas as cidades
da região, em um nível de tratamento secundário na faixa de 85 a 90% de depuração, mas a
Saneago ainda não pratica tratamento terciário exceto na Cidade Ocidental. Falou que parece frágil
a proposta de que alguns cursos hídricos inicialmente fiquem com classificação 4 e essa
classificação não se dá em função de problema de oxigênio na água mas por problema de DBO,
essa classificação se justifica pela condição de adensamento populacional e a condição de escassez
hídrica da região. Falou que a Saneago se propõe a introduzir o esgotamento sanitário na região
sul com nível de eficiência de 85 a 90% de depuração. Disse que mesmo que alguns cursos hídricos
nesse período se mantenham em classe 4 e gradativamente serão introduzidos avanços nesse
sistema para atingir uma melhor classificação futuramente. Falou que não introduzindo o sistema
de esgotamento sanitário corre-se o risco de poluição difusa devido aos aglomeramentos urbanos,
pois a população a medida que o solo fica saturado e que as pessoas não possam fazer uso de
sistemas individuais de tratamento como o uso de fossa séptica eles começam a lançar o esgoto
nas galerias pluviais. Reforçou que está solicitando ao Comitê que permita que a Saneago enquadre
no sistema de tratamento secundário, pois infelizmente não há condições financeiras de praticar
um saneamento de nível terciário em todas as unidades e introduzir isso momentaneamente. O
senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) perguntou com qual prazo a Saneago pretende atingir
quais classes. O senhor Átilla Moraes respondeu que a Saneago conseguiu recurso financeiro para
executar aproximadamente 30% dos projetos que eles têm elaborados. Falou que acredita não ser
possível introduzir essas alterações em menos de 20 anos. Disse que o objetivo da Saneago é dotar
toda essa região com esse nível de enquadramento de 85 a 90% de depuração, mas sistemas
terciários estão fora da realidade de saneamento praticado pela Saneago. O senhor Wilson
Shimizu (Sociedade Civil) disse que o Plano Nacional de Saneamento prevê que até 2035, 100%
do esgoto urbano seja tratado, portanto quando fala que a Saneago vai demorar 20 anos para
alcançar o enquadramento terciário está extrapolando o que normatiza o Plano Nacional. Falou
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que é preciso ousar mais para atingir as metas. O senhor Átilla Moraes falou que não pode firmar
um compromisso com o Comitê que não terá condições de honrar. O Professor Cláudio Di Mauro
(Sociedade Civil) disse que estamos muito acomodados com a realidade existente, não se pode
contar apenas com recurso do próprio organismo para desenvolver esses projetos, é preciso que se
faça uma pressão junto aos governos de estado para que haja destinação de recursos. Falou que se
a expectativa fosse enquadrar agora na classe 4 mas que daqui 5 ou 6 anos houvesse uma
perspectiva de melhoria não seria o ideal mas seria melhor, agora propor que só daqui a 20 anos
que se chegue na classe adequada é o mesmo que decretar a falência do sistema. Disse que não
podemos aprovar propostas muito flexíveis, temos que trabalhar para que haja projeção. O senhor
Fábio Bakker (Usuários) falou que não podemos esquecer que nessa região que foi ocupada com
500 mil pessoas e hoje chega a mais de 3 milhões de pessoas é uma região de nascentes e os cursos
d’água são extremamente escassos e a partir do momento em que nós, sociedade, escolhemos e
mantemos esse projeto de crescer a cidade, não é possível, por exemplo, desaparecer com o fósforo
pois não existe tratamento viável, pois o custo disso não é sustentável. Disse que precisa ficar claro
que existe uma limitação ambiental. O senhor Marcos Ries (Usuários) disse que entende o
enquadramento dos corpos hídricos como um desejo, pois se projeta onde deseja chegar em
determinado período. Falou que a maior proposta de investimento no Plano do Paranaíba é para o
saneamento. Disse que as empresas de saneamento podem solicitar ao Comitê que disponibilizem
recurso para que possa se chegar cada vez mais próximo das metas que estão colocadas. O senhor
Ivan Bispo (Sociedade Civil) disse que o local para fazer essa discussão é o CBH Corumbá,
Veríssimo e porção goiana do rio São Marcos, pois a maior parte dos corpos hídricos que a
Saneago está solicitando revisão da proposta de enquadramento está na área de atuação do Comitê.
O senhor Leonardo Costa (Secretário CBH Paranaíba) falou que o mérito se será classe 4, 3 ou
qualquer que seja não pode ser definida nesta reunião, no momento tem que se discutir formas.
Disse que a Resolução CNRH nº 91/2008 determina que para qualquer proposta de enquadramento
é necessário a realização de audiência públicas e outros ritos a serem adotados e ressaltou que a
proposta de enquadramento da bacia do rio Paranaíba está sendo discutida no âmbito da CTPI.
Falou que o máximo que pode ser feito nesta reunião é encaminhar a proposta da Saneago para
análise da Câmara. O senhor João Clímaco (Sociedade Civil) falou que concorda com a proposta
de que não devemos discutir mérito nesse momento. Disse que a questão não é só de mérito, mas
de legitimidade do Comitê de Bacia e neste momento não podemos nos pautar em qualquer cenário
baseado em políticas ultrapassadas e cheias de vícios e o setor de saneamento precisa melhorar o
seu nível de ação política. Falou que o Comitê deve ser protagonista de um novo processo e de
uma nova proposta, firmando uma posição diretiva para as demais políticas públicas. O senhor
Geraldo Silvio (Usuários) disse que o enquadramento deve ser tratado com muita coerência e
cuidado, pois é quem irá pagar a conta do enquadramento. Falou que em virtude do crescimento
populacional por mais que você tenha um nível excelente de tratamento não é possível chegar ao
nível desejado de qualidade. Disse qe na crise que o país está enfrentando não podemos contar
com a possibilidade de apoio do governo e quando se fala em buscar recurso por meio do Comitê
através do recurso da cobrança é sabido que o recurso não é suficiente para executar o mínimo dos
projetos. O senhor Átilla Moraes (Saneago) disse que em virtude dos vários posicionamentos irá
recolher a proposta apresentada e irá elaborar uma proposta com metas progressivas e apresentar
a CTPI para análise. O senhor Fernando Faria (Usuários) disse que recebeu a solicitação do
senhor Mário Guerino para que fosse antecipada a reunião da CTPI para discussão deste assunto,
mas em virtude dos prazos regimentais não foi possível à antecipação. Falou que caso esse tema
seja encaminhado para CTPI que se compromete em dar celeridade a esta discussão, se necessário
realizando uma reunião especifica para tratar desta demanda. O senhor Wilson Azevedo
(Usuários) sugeriu que no documento a ser apresentado pela Saneago também conste um
programa de revitalização para que tenhamos uma proposta muito bem estruturada. Ficou definido
que a Saneago irá aperfeiçoar o documento com a inclusão de metas progressivas e encaminhará
a Diretoria do CBH Paranaíba de tratará de encaminhar a Coordenação da CTPI para que a matéria
seja analisada pela Câmara. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) solicitou que o documento
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também seja encaminhado ao CBH Corumbá, Veríssimo e porção goiana do rio São Marcos. Item
6. Informes dos membros do CBH Paranaíba. O senhor Antônio Eustáquio Vieira (Sociedade
Civil) informou sobre o Projeto de Proteção de Nascentes e Veredas que foi idealizado há seis
anos em Paracatu. Disse que atualmente o Projeto não tem apoio do Poder Público. Falou que 32
propriedades foram beneficiadas com o projeto com a construção de 15 km de cerca e 194 hectares
protegidos. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Bento de Godoy Neto,
Presidente do CBH Paranaíba, encerrou a reunião. Eu, Leonardo Sampaio Costa, lavrei essa ata
que segue assinada por mim e pelo 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.
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Goiânia-GO, 15 de dezembro de 2016.
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Leonardo Sampaio Costa
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Secretário do CBH Paranaíba

Bento de Godoy Neto
Presidente do CBH Paranaíba
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Anexo I
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

Entidade
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
Ministério de Minas e Energia - MME
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Instituto 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 Municipal de Morrinhos

Representante
Leonardo Julian Rodrigues Klosovski
Rodrigo Batista de Paula
Renato Dalla Lana
Bento de Godoy Neto

João Ricardo Raiser

Danilo Vieira Júnior
Michael Jacks de Assunção
Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa
Osmar Saran

11
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

Prefeitura de Monta Carmelo
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Amigos das Águas
Associação Pomar
Movimento Verde de Paracatu
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 Ocado Sol
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH - GO
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – Campus Chapadão do Sul
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento Municipal de Agua e
Esgoto de Uberlândia - DMAE
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Federação da Agricultura e Pecuária de
Goiás - FAEG
Associação dos Irrigantes do Estado de
Goiás
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Cooperativa Agrícola de Unaí - Coagril
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Brasil Foods
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Vale Fertilizantes
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A
Furnas Centrais Elétricas – UHE
Itumbiara
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Cia. Thermas do Rio Quente
Praia Clube

Pedro Paulo Marques
Angélica da Fonseca Melo
Ivan Bispo
Leila Ferreira Rezende
Antônio Eustáquio Vieira
Antônio Geraldo de Oliveira
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Corretino da Cunha
Wilson Akira Shimizu
Cláudio Antônio Di Mauro
Octávio Barbosa Plaster
Henrique Luiz de Araújo Costa
Mário Cesar Guerino
Geraldo Silvio de Oliveira
Fábio Bakker Isaias
Jordana Gabriel Sara
Vitor Alberto Simão
Fernando Costa Faria
Everaldo Peres Domingues
Elaine Lopes Noronha Farinelli
João Paulo de Almeida
Deivid Lucas de Oliveira
Verônica Nogueira Peres
Marcos Alexandre Ries
Joanaldo Teixeira Oliveira
Jean de Carvalho Breves
Alexandre Spegiorin de Almeida
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
Márcia Maria de Freitas
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Anexo II
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Outras Presenças

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
228
229

Entidade
ABHA
ABHA
ANA
ANA
ANA
Copebrás Indústria Ltda
Enel Green Power
Franco Propaganda
Saneago
SECIMA

Representante
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Sérgio Leal
Alan Lopes
Cristiano Egnaldo Zinato
Ney Albert Murtha
José Moreira da Costa
Jorge Cardoso
Nara Núbia Santos
Fábio Julian de Sousa
Alexandre Kepler Soares

