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Ata da Décima Segunda Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às dez horas e cinco minutos do dia dez de março 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 12ª
Reunião Extraordinária 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), a senhora Patrícia
Valls e Silva (Representando o Poder Público), o senhor João Eduardo Della Torres
(Representando a Sociedade Civil), a senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli (Representando os
Usuários), o senhor Carlos Motta (Superintendente Adjunto do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas) e o senhor Pedro Silveiro
(Presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás). O
senhor Bento de Godoy Neto, Presidente do CBH Paranaíba verificou o quórum regimental,
registrou a presença de 37 membros, sendo 25 titulares, 7 suplentes no exercício da titularidade e
5 suplentes. Item 1. Abertura da 12ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Foi feita a
execução do Hino Nacional Brasileiro. O senhor Bento de Godoy Neto solicitou que a mesa fosse
desfeita, declarou aberto os trabalhos e fez a leitura da pauta. Item 2. Aprovação da Ata da 16ª
Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) apresentou a ata da 16ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. O Presidente do CBH
Paranaíba colocou a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Item 3. Deliberação do
calendário e procedimentos para revisão do Plano de Recursos Hídricos do CBH Paranaíba
e definição de prioridade para outorga de direito de uso de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio São Marcos. O Presidente do CBH Paranaíba convidou o senhor Fernando
Faria (Coordenador da CTPI) para proferir a apresentação. O senhor Fernando Faria
(Coordenador da CTPI) fez a leitura do calendário e procedimentos para revisão do Plano de
Recursos Hídricos do CBH Paranaíba e definição de prioridade para outorga de direito de uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos. A senhora Verônica Peres (Vale
Fertilizantes) perguntou porque a definição de prioridade será apenas a montante da UHE Batalha.
O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) respondeu que toda discussão começou em
virtude da restrição de outorga para diversas finalidades a montante da UHE de Batalha conforme
estabelece o Marco Regulatório. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) solicitou a inclusão de
dois representantes da Sociedade Civil no item II – Encontro Técnico - letra “b”. O senhor Wilson
Azevedo (Usuários) disse que não está contemplado a realização de reunião conjunta com os
Comitês inseridos na bacia do rio São Marcos, que são o CBH PN1 e o CBH Corumbá, Veríssimo
e porção goiana do rio São Marcos. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI)
respondeu que a minuta que o GT São Marcos encaminhou para análise da Câmara contemplava
a reunião com os Comitês Estaduais, mas os membros da CTPI entenderam que é atribuição
exclusiva dos Comitês Estaduais deliberar a gestão em suas sub-bacias. Falou que é interesse do
CBH Paranaíba que as decisões sejam integradas mas em respeito a autonomia do Comitê Estadual
a Câmara resolveu excluir tudo aquilo que mencionava os Comitês Estaduais. O senhor Wilson
Azevedo (Usuários) disse que o entendimento da Câmara é perfeito, todavia esta deliberação está
aprovando prioridades de outorga na bacia do rio São Marcos, por isso os dois Comitês Estaduais
deveriam participar, porque aprova-se uma deliberação do CBH Paranaíba e se os dois Comitês
decidirem de formas diferentes, como fica. O senhor Ney Murtha (ANA) respondeu que o CBH
Paranaíba tem atribuição de deliberar a respeito de prioridade de uso na água de domínio da união,
mas os órgãos gestores esperam que a prioridade seja definida em todas as dominialidades. O
senhor Leonardo Costa (Secretário do CBH Paranaíba) disse que na deliberação não pode
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constar ações para os Comitês Estaduais, porém o CBH Paranaíba irá se articular com os Comitês
Estaduais para que a decisão seja tomada de forma integrada. O senhor Fernando Faria
(Coordenador da CTPI) para atender ao anseio do senhor Wilson Azevedo propôs que em todo
o texto da deliberação onde cita “definição de prioridades para outorga de direito de uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos a montante da UHE Batalha” seja
alterado para “definição de prioridades para outorga de direito de uso de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio São Marcos a montante da UHE Batalha, em sua área de atuação.” O senhor
Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que esta deliberação está deliberando sobre um
rito para definição de prioridades e não deliberando sobre a definição de prioridades. Falou que é
importante que estejamos atentos ao rito. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil)
perguntou se os documentos além de disponibilizados no site do CBH Paranaíba e dos CBHs
Estaduais também poderão ser disponibilizados no site da ANA. O senhor Ney Murtha (ANA)
disse que se o Comitê solicitar, acredita que seja possível, mas pediu para não constar na
deliberação pois essa é uma deliberação do Comitê e o Comitê não pode deliberar por uma decisão
da ANA. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que o item VI – “Reunião
Plenária do CBH Paranaíba, na cidade de Goiânia, para apreciação e deliberação da proposta
encaminhada pela CTPI” seja alterado para “Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba, na cidade
de Goiânia, para apreciação e deliberação da proposta encaminhada pela CTPI”. O senhor
Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que o Art. 2º “A Entidade Delegatária, deverá
articular-se com a Agência Nacional de Águas para a realização das ações definidas nesta
Deliberação. Parágrafo único: A articulação deverá contemplar os aspectos técnicos”, foi inserido
pois o Comitê não dispõe de recursos necessários para realização desse processo e para isso será
necessário articular com Agência Nacional de Águas para que a Agência aporte recursos para que
a atividade seja realizada. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) disse que a articulação com a
ANA não deve ser feita pela Entidade Delegatária, mas pelo CBH Paranaíba. O senhor Ney
Murtha (ANA) disse que de acordo com a Lei nº 9.433/97 quem é responsável pela elaboração e
revisão de Planos é a Entidade Delegatária. O senhor Deivid Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba) disse que no parágrafo único do artigo 2º deve estar claro que a ação só poderá ser
executada mediante apoio financeiro da ANA, pois o Comitê não tem recurso para executar. O
senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) para atender a solicitação do senhor Ivan Bispo
solicitou que o art. 2º “A Entidade Delegatária, deverá articular-se com a Agência Nacional de
Águas para a realização das ações definidas nesta Deliberação” seja substituído por “A Entidade
Delegatária, juntamente com a Diretoria do Comitê, deverá articular-se com a Agência Nacional
de Águas para a realização das ações definidas nesta Deliberação”. O senhor Ney Murtha (ANA)
disse que a ANA tem clareza da necessidade de apoio ao Comitê para viabilizar essas ações. Disse
que esse apoio não precisa ser necessariamente com aporte de recursos financeiros, pode ser com
estrutura, a ANA pode contratar diretamente por Brasília. Propôs que a redação do parágrafo único
do artigo 2º “A articulação deverá contemplar os aspectos técnicos e o aporte de recursos
financeiros” seja substituída por “A articulação deverá contemplar os aspectos técnicos e os
recursos necessários a operacionalização desse processo”. O senhor Bento de Godoy (Presidente
do CBH Paranaíba) sugeriu que o inciso I artigo 3º “ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos
Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba e dos rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do rio São
Marcos” seja alterado para “I – ao Comitê das Bacias Hidrográficas dos Afluentes Mineiros do
Alto Paranaíba e dos rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do rio São Marcos, com a
solicitação de disponibilização de data para apresentação das matérias nos respectivos Comitês”.
O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) que o termo sub-bacia do rio São Marcos ou bacia
do rio São Marcos seja padronizado em todo texto da deliberação. A nomenclatura será
padronizada como bacia do rio São Marcos. O senhor Bento de Godoy (Presidente do CBH
Paranaíba) colocou que votação a deliberação com as alterações acima propostas. A Deliberação
nº 60/2016 que define o calendário e procedimentos para revisão do Plano de Recursos Hídricos
do CBH Paranaíba e definição de prioridade para outorga de direito de uso de recursos hídricos na
bacia hidrográfica do rio São Marcos, foi aprovada por unanimidade. Item 4. Deliberação dos
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mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, propõe
as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba. O senhor Deivid Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba)
convidou o senhor Fernando Faria, Coordenador da CTPI, para proferir a apresentação. O senhor
Fernando Faria (Coordenador da CTPI) fez a leitura da minuta de deliberação que dispõe sobre
mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, propõe as
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba. Foi aberta as discussões do corpo da deliberação. O senhor Ivan Bispo (Sociedade
Civil) solicitou a inclusão de mais um inciso no artigo 3º “Aos órgãos gestores de recursos hídricos
nas unidades da federação com área na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, para conhecimento”.
Não houve objeção a sugestão apresentada. Foi aberta a discussão do Anexo I da deliberação. O
senhor Mário Guerino (Usuários) no art. 3º solicitou a inversão da letra “a” pela letra “b”, ficando
letra a) quando (Qcap med/Qcap out) for menor que 0,7 será adotado Kout = 0,2; Kmed = 0,8 e Kmed extra
= 1,0; e letra b) quando (Qcap med/Qcap out) for maior ou igual a 0,7 e menor que 1,0 será adotado
Kout = 0,2; Kmed = 0,8 e Kmed extra = 0. Não houve objeção a proposta apresentada. O senhor Marcos
Correntino (Sociedade Civil) solicitou que o §2º do art. 4º “O Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba deverá estabelecer, em até dois anos, os critérios para avaliação da eficiência dos
equipamentos de irrigação e o efeito que essa avaliação exercerá sobre a cobrança” seja substituído
por “O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba deverá estabelecer, em até dois anos, os
critérios para avaliação da eficiência do sistema de irrigação adotado e o efeito que essa avaliação
exercerá sobre a cobrança.”. Não houve objeção a sugestão apresentada. O senhor Giordano
Bruno (ANA) falou que gostaria de chamar a atenção em relação ao § 3º do art. 7º, disse que para
ele esse parágrafo está bem claro, mas recentemente no CNRH quando a Câmara Técnica de
Cobrança analisou a metodologia de cobrança da bacia do rio Verde Grande, a Câmara entendeu
que esse parágrafo não tinha clareza suficiente e não o aprovou e solicitou que o Comitê o
refizesse. Falou que gostaria de deixar esse alerta, pois caso a cobrança seja aprovada pela Plenária
do CBH Paranaíba e quando a deliberação for analisada pela CTCOB pode ser que o CNRH
também peça para o Comitê do Paranaíba rever. O senhor Ney Murtha (ANA) disse que da forma
como o § 3º está escrito está inócuo, solicitou que o § 3º do art. 7º “Nos casos em que o usuário
comprovar por medições, atestadas pelo órgão gestor de recursos hídricos, em articulação com o
órgão ambiental competente, que a carga orgânica presente no lançamento de seus efluentes for
menor que a carga orgânica presente na água captada de um mesmo corpo de água, superando-se
as metas de enquadramento no trecho de lançamento, o cálculo dos valores referentes ao
pagamento pelo lançamento de carga orgânica poderá ser revisto, buscando-se uma compensação
ao usuário” seja substituído para “O CBH Paranaíba proporá mecanismos específicos para
compensar o usuário que comprovar por medições atestadas pelo órgão gestor de recursos hídricos,
em articulação com o órgão ambiental competente, que a carga orgânica presente no lançamento
de seus efluentes é menor que a carga orgânica presente na água captada de um mesmo corpo de
água, superando-se as metas de enquadramento no trecho de lançamento”. Não houve objeção a
sugestão apresentada. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que o art. 8º “O
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba deverá estabelecer, por meio de deliberação
específica, mecanismo diferenciado de cobrança pelo uso de recursos hídricos que leve em conta
ações de melhoria da qualidade, quantidade e do regime fluvial que resultem em melhoria da
sustentabilidade, no prazo de 240 dias a partir da aprovação desta Deliberação”, seja alterado para
“O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba deverá estabelecer, por meio de deliberação
específica, mecanismo diferenciado de cobrança pelo uso de recursos hídricos que leve em conta
ações de melhoria da qualidade, quantidade e do regime fluvial que resultem em melhoria da
sustentabilidade da bacia hidrográfica, no prazo de 240 dias a partir da aprovação desta
Deliberação.” Não houve objeção a sugestão apresentada. O senhor Marcos Cabral (Poder
Público) perguntou quantas Pequenas Centrais Hidrelétricas tem na calha do Rio Paranaíba. O
senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) respondeu que desconhece o número mas o
importante é que o Comitê tenha estabelecido o mecanismo para cobrança pelo uso que as PCHs
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farão da água. O senhor João Ricardo (Poder Público) solicitou que também esteja previsto o
pagamento pelas Centrais de Geração Hidrelétrica. Solicitou que o art. 9º “O Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba deverá estabelecer, oportunamente e por meio de deliberação
específica, mecanismos e valores para a cobrança pelo uso de recursos hídricos das Pequenas
Centrais Hidrelétricas” seja substituído por “O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
deverá estabelecer, oportunamente e por meio de deliberação específica, mecanismos e valores
para a cobrança pelo uso de recursos hídricos das Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais de
Geração Hidrelétrica”. Não houve objeção a proposta. Não houve solicitação de alteração para os
artigos 10 e 11. Foi aberta a discussão do Anexo II - Valores dos preços unitários de cobrança pelo
uso de recursos hídricos de domínio da união na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor
Giordano Bruno (ANA) disse que gostaria de reforçar o que já falou por algumas vezes durante
as reuniões do GT Agência e Cobrança. Falou que é apenas um esclarecimento e um alerta, disse
que a ANA considera os preços baixos, que vai provocar uma arrecadação baixa. Falou que não
irá apresentar uma alternativa de valores a esses que estão colocados. Disse que o objetivo da sua
fala é deixar claro mais uma vez que por competência legal a ANA terá que fazer uma nota técnica
para subsidiar o CNRH na análise da deliberação que for aprovada pelo CBH Paranaíba. Disse que
na nota técnica que será encaminhada ao CNRH deixará explicitado o quanto esses preços poderão
provocar de arrecadação, tendo em vista a capacidade que estes recursos terão para contratar
estudos para bacia, os 7,5% que serão gerados para custear a Entidade Delegatária do CBH
Paranaíba, que será um recurso pouco. Disse que em 2020 a estimativa é uma arrecadação de R$
10 milhões apenas, para início de cobrança em 2016 a estimativa é de R$ 7 milhões por ano, isso
produz 7,5% de R$ 500 mil por ano, que é mais ou menos o que a ABHA já trabalha hoje. Nos
primeiros anos de cobrança do Paranaíba teremos uma ABHA com um pouco mais de
colaboradores. Reforçou, por mais uma vez, que na nota técnica que será encaminhada ao CNRH
estas contas estarão bastante explicitas. Disse que o CNRH está bastante cauteloso e atento a
viabilidade financeira das Agências. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse
que a fala do senhor Giordano está parecendo que ele está defendendo a ABHA para atuar como
Entidade Delegatária do CBH Paranaíba. Disse que fica muito preocupado com a forma como as
coisas são colocadas, pois temos que lembrar que a cobrança pelo uso de recursos hídricos não é
um instrumento de arrecadação é um instrumento de gestão de águas. O senhor Giordano Bruno
(ANA) disse que citou a ABHA apenas como um exemplo. O senhor Ney Murtha (ANA) falou
que a ANA não tem nenhuma posição firmada a favor da ABHA ou de outra entidade, e que
amanhã é que será apresentado o edital para seleção da Agência e a ANA não faz questão de
compor a Comissão de Julgamento que irá selecionar a Agência. Disse que essa não é a posição
institucional da ANA e tem certeza que em momento nenhum o senhor Giordano Bruno se
expressou nesse sentido. Falou que não irá discutir os valores que estão sendo apresentados mas
gostaria de reforçar quais serão as consequências da aprovação destes valores. Disse que no PRH
Paranaíba elaborado em 2012, prevê que o mínimo de estrutura para fazer gestão de recursos
hídricos na bacia é na ordem de 2,3 milhões por ano, se trouxermos para 2016 vai para ordem de
R$ 3 milhões por ano. A Previsão de arrecadação na bacia varia de R$ 30 a R$ 70 milhões. Se
considerarmos que o CBH Araguari opte pela mesma Agência do CBH Paranaíba teremos uma
arrecadação para custeio Administrativo por ano de R$ 800 mil, ou seja, é muito pouco para se
fazer gestão. Disse que é obrigação do órgão gestor apresentar essas questões mas que respeitam
a autonomia do Comitê, não irão apresentar proposta alternativa nem sugerir mudança nos valores.
O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) disse que esse assunto já foi muito discutido dentro
do GT Agência e Cobrança e o problema é que a discussão gira sempre em torno dos 7,5%. Falou
que se esse Comitê se posicionou que terá essa arrecadação um pouco mais baixa a Agência que
se vire, é fato, ela tem que se virar ou o Comitê terá que fazer um trabalho junto ao Conselho
Nacional e mudar a Lei, senão o problema será sempre o mesmo. O senhor Deivid Oliveira (Vice
Presidente do CBH Paranaíba) falou que todos sabem dos gargalos da cobrança, a cobrança não
resolve os problemas da bacia, mas acredita que a aprovação da cobrança na bacia do rio Paranaíba
é um avanço, porque o principal objetivo do instrumento é o uso racional da água. O CBH
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Paranaíba é o primeiro Comitê em que os usuários entraram em consenso e trouxeram propostas
para inovar e para buscar eficiência. Falou que a sustentabilidade é um problema em todos os
Comitês, mas o problema não está em valores, porque o dinheiro da cobrança está sobrando em
todos os Comitês, o problema está nos 7,5%, ou seja, o problema é o modelo que está sendo
aplicado hoje. O senhor Vitor Simão (Usuários) disse que essa discussão já aconteceu no GT mas
é importante frisar que o Comitê do Paranaíba é um Comitê de Integração, a cobrança nas águas
de domínio da união é o início, no momento que avançarmos com o trabalho nos comitês estaduais
e esses aprovarem a cobrança e a Entidade Delegatária trabalhe para o Paranaíba e para os Comitês
Estaduais não serão 7,5% de R$ 7 milhões, serão 7,5% de R$ 30 ou R$ 40 milhões. Falou que é
muito fácil aumentar essa arrecadação, basta que os órgãos gestores outorguem os
empreendimentos que estão na fila. A senhora Elaine Farinelli (Usuários) disse concorda
plenamente com a fala do senhor Gustavo Malacco. Falou que sempre foi contra a cobrança apenas
nas águas de domínio da união, sempre foi a favor da cobrança em toda a bacia. A senhora Jordana
Sara (Usuários) disse que desde o início das discussões sempre questionou o porquê de um
Comitê de Integração começar a cobrança apenas nas águas de domínio da união, é logico que não
teria viabilidade para Agência. Falou que a proposta é ousada e inovadora, principalmente para o
setor de irrigação. Disse que é louvável na situação que está o país estarmos aprovando mais uma
taxação para o setor produtivo. O senhor João Ricardo (Poder Público) solicitou aos
representantes da ANA que na nota técnica que será encaminhada ao CNRH seja destacado a
participação dos setores usuários na inovação da metodologia aplicada. O senhor Fábio Bakker
(Usuários) disse que foi um trabalho conjunto em que os usuários se envolveram. Após várias
discussões, não houve proposta de alteração para o Anexo II. O senhor Bento de Godoy
(Presidente do CBH Paranaíba) colocou em votação a deliberação que dispõe sobre os
mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, propõe as
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba e dá outras providências. Os mecanismos e valores de cobrança na pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União na bacia hidrográfica do rio Paranaíba foram aprovados
por unanimidade por meio da Deliberação nº 61/2016. O senhor Bento de Godoy (Presidente do
CBH Paranaíba) parabenizou e agradeceu o empenho de todos. O senhor Fernando Costa Faria
(Usuários) elogiou o protagonismo do setor usuários. Disse que o segmento de usuários tem feito
o possível para que o CBH Paranaíba cumpra o seu papel na sociedade. O que o segmento espera
agora é a articulação com os comitês estaduais para que estes também implementem a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos como instrumento de gestão, visando a manutenção da quantidade
e da qualidade das nossas águas. O senhor Giordano Bruno (ANA) disse que o Comitê vai
encaminhar a deliberação de mecanismos e cobrança para o CNRH e acredita que daqui alguns
meses o conselho vai estar avaliando. Falou que devemos trabalhar com um cenário de que os
boletos de cobrança começarão a ser emitidos nos primeiros meses de 2017 relativos a cobrança
de 2016. Solicitou que os setores usuários comuniquem aos seus pares na bacia hidrográfica do rio
Paranaíba para que possam se programar para esse pagamento ao logo do ano de 2017. E aqueles
que já possuem equipamento de mediação que já pudessem ir fazendo as medições para que em
janeiro de 2017 os usuários que tem medição possam preencher a DAUR para que os dados de
medição de 2016 possam ser considerados para o cálculo da cobrança. Reforçou que o início da
cobrança depende da aprovação no CNRH, mas é prudente que os usuários já reservem o recurso
financeiro. Item 5. Apresentação do Relatório de Gestão da ABHA, exercício 2015 e 2º
aditamento Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012. O senhor Sérgio Leal (Presidente da
ABHA) relembrou que desde o ano de 2012 a ABHA tem contrato firmado com a Agência
Nacional de Águas para atuar como Secretaria Executiva do CBH Paranaíba. Informou que no ano
de 2015 a ABHA tinha receita de R$ 847 mil, sendo que deste total R$ 397 mil foi transportado
do ano de 2014 e R$ 420 mil de novo repasse. Disse que os gastos da ABHA no ano de 2015 para
cumprir o Plano de Trabalho foi de R$ 705 mil. Informou que por natureza de despesas os gastos
podem ser especificados da seguinte da forma, despesas com pessoal aproximadamente R$ 61 mil,
R$ 32 mil com obrigações patronais, R$ 102 mil com diárias, R$ 16 mil com material de consumo,
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R$ 18 mil com passagens e locomoção, R$ 461 mil com serviço de terceiros (pessoa jurídica) e
R$ 3 mil com equipamentos e material de expediente. Falou que estamos vivendo um momento
de recessão e que não estava na programação da ANA o aditamento do Contrato de Gestão com o
CBH Paranaíba, mas em virtude do esforço da Diretoria do CBH Paranaíba e o bom andamento
das atividades do Grupo de Trabalho Agência e Cobrança o contrato foi aditado até 31 de
dezembro de 2016. Informou que o valor repassado a ABHA em virtude deste aditamento foi de
R$ 367 mil. Considerando os R$ 142 mil transportados do ano de 2015 o saldo para custear as
atividades do CBH Paranaíba no ano de 2016 será de R$ 509 mil, ou seja, a receita de 2016 é
aproximadamente R$ 200 mil a menos do que o desembolsado no ano de 2015. Disse que foi
necessário fazer vários ajustes no orçamento, será um orçamento muito apertado, muitas coisas
foram reduzidas, tais como: as ações da Diretoria em alguns momentos serão custeadas pelos seus
órgãos, foi reduzido a quantidade dos coffees breaks, a agenda do Comitê será mais enxuta, está
previsto a realização de 3 (três) Reuniões Plenárias, 4 (quatro) Reuniões da CTPI e 6 (seis)
Reuniões dos Grupos de Trabalho e essas reuniões serão especialmente em Goiânia ou Uberlândia,
pois nestas cidades o custo para realização é menor. Disse também que para o ano de 2016 o CBH
Paranaíba não terá um profissional de comunicação a disposição do Comitê, o trabalho desse
profissional será feito por demanda. Reforçou que foram restrições drásticas que precisaram ser
feitas. Informou também, que na época do aditamento do Contrato as atividades para alteração do
PRH Paranaíba não estavam previstas, portanto teremos que articular com a Agência Nacional de
Águas para solucionar este problema e garantir a execução dessa atividade. Informou que a
Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão avaliando o cumprimento das metas estabelecidas
para o ano de 2015 atribuiu a ABHA nota 9,2 e conceito ótimo. O senhor Gustavo Malacco
(Sociedade Civil) solicitou que para o demonstrativo dos próximos anos o custeio administrativo
seja apresentado de forma separada quais são os gastos do CBH Paranaíba e quais são os gastos
da ABHA. O senhor Fernando Faria (Usuários) perguntou se tem uma previsão do valor que
será necessário para a realização das atividades de revisão do PRH Paranaíba. O senhor Sérgio
Leal (Presidente da ABHA) disse que não tem esse levantamento mas se comprometeu a
apresentar a Diretoria do CBH Paranaíba até o dia 24 de março. O senhor Ivan Bispo (Sociedade
Civil) disse que tem algumas pendências financeiras com a ABHA e algumas diárias que foram
glosadas. Disse que a ABHA o chama de inadimplente e por essa razão perguntou quais as medidas
que a ABHA irá adotar para lhe cobrar esse dinheiro e onde está demonstrado a pendência na
demonstração financeira. O senhor Sérgio Leal (Presidente da ABHA) respondeu que o débito
junto a ABHA é de R$ 103,52. Disse que a ABHA não irá tomar nenhuma medida para cobra-lo
e que a ABHA irá pagar esse valor. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) disse que essa
pendência é fruto de recurso público, que a Entidade tem que prestar conta. Exigiu que a ABHA
o cobre oficialmente o quanto antes. O senhor Ronaldo Barbosa (ABHA) disse que o débito do
senhor Ivan Bispo está demonstrado no balancete contábil da ABHA e já foi demonstrado a ANA,
quanto a forma de cobrá-lo irá articular com a ANA para assegurar qual procedimento deverá ser
adotado. Item 6. Deliberação da proposta de edital para seleção de entidade delegatária ou
equiparada para desempenhar as funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba. O senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) apresentou a minuta do edital
para seleção de entidade delegatária ou equiparada para desempenhar as funções de Agência de
Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. A senhora Kharen Teixeira (Sociedade Civil)
perguntou se pode permanecer na reunião ou precisa se ausentar, considerando que a entidade que
representa tem interesse em concorrer a seleção. O senhor Fernando Faria (Coordenador da
CTPI) disse pode participar da reunião como observadora desde que não interfira na decisão não
descredencia que a entidade concorra ao processo. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) disse
que as plenárias do CBH Paranaíba são públicas e todos tem direito de participar. O senhor
Gustavo Malacco (Sociedade Civil) disse que qualquer pessoa pode participar porque a reunião
é pública, agora a atuação em um tema que tem interesse pode acarretar em penalidade
administrativa. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) solicitou que no primeiro considerando
fosse alterado “as discussões realizadas” por “o resultado dos trabalhos realizados”. Não havendo
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objeção a alteração foi realizada. Em discussão o Item 2 - Obrigações Da Entidade Selecionada,
o senhor Rodrigo de Paula (Poder Público) solicitou que fosse acrescentado no da letra “f” a
palavra economicidade. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que na letra “j”
“compor e manter um quadro dirigente-executivo - composto por”, seja alterado para, “compor e
manter um quadro dirigente-executivo, composto por mínimo”. Não havendo objeções as
alterações foram realizadas. Em discussão o item 3 - Do Instrumento De Contratação. O senhor
Ney Murtha (ANA) solicitou que o primeiro parágrafo “mediante anuência prévia do CBH
Paranaíba” seja alterado para “mediante aprovação do CNRH e anuência prévia do CBH
Paranaíba”. Não havendo objeção o parágrafo foi alterado. O senhor Ney Murtha (ANA) solicitou
que no parágrafo 4º “Os representantes da sociedade civil e usuários que comporão as respectivas
cotas no conselho de administração da entidade selecionada...” seja alterado para “Os
representantes da sociedade civil ou de usuários que comporão a respectiva cota acima referida no
conselho de administração da entidade selecionada...”. O senhor Bento de Godoy (Presidente do
CBH Paranaíba) disse que no parágrafo 4º não concorda que as indicações para composição do
conselho de administração sejam feitas pelo Comitê. Acredita ser muita interferência do Comitê
dentro da entidade. Relembrou que foi gravemente criticado na época em que a Diretoria pleiteou
uma vaga para o Comitê no Conselho de Administração da ABHA. Falou que concorda com a cota
mas não concorda que a indicação seja feita pelo Comitê. Solicitou a exclusão do parágrafo “Os
representantes da sociedade civil e usuários que comporão as respectivas cotas no conselho de
administração da entidade selecionada serão indicados por seus pares que compõe o comitê de
bacia, terão mandato de 02 (dois) anos concomitante ao mandato da diretoria do CBH Paranaíba e
responderão solidariamente aos demais membros pelos atos praticados seja substituído.” O senhor
Wilson Azevedo (Usuários) concordou com a sugestão do senhor Bento de Godoy. Disse que
acredita ser ingerência no conselho de administração da entidade ter membros indicados pelo
Comitê. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) disse que foi feito um esforço muito
grande dentro do GT Agência e Cobrança e dentro da CTPI para que houvesse um consenso
progressivo. Disse que estranha que o Coordenador do GTAC levante esta questão, acha que
deveria ter feito essa proposição dentro do GTAC, com lealdade. Falou que solicitar essa mudança
agora é deslealde com o grupo. O senhor João Clímaco (Sociedade Civil) disse que está tendo
um mal entendido, pois em nenhum momento essa proposta vincula o Comitê a ingerência.
Aquelas entidades que estão participando da representação da Sociedade Civil e de Usuários no
Comitê é que irão participar do Conselho de Administração e não o Comitê. Disse que corrobora
com a fala do senhor Gustavo Malacco. A senhora Elaine Farinelli (Usuários) disse que considera
legítimas as colocações do senhores Bento de Godoy e Wilson Azevedo. Falou que o fato de ter
participado das discussões no âmbito do GTAC e da CTPI não quer dizer que tenham concordo
com tudo o que foi aprovado. Disse que por muitas vezes e em muitos pontos não concordou com
a maioria. Acredita que esse é o momento para se discutir, pois muitos conselheiros estão tendo
contato com a proposta pela primeira vez e não discutiram e não participaram. Falou que não pode
ser criticado a legitimidade da opinião de qualquer conselheiro. O senhor Leonardo Faria
(Secretário do CBH Paranaíba) disse que o mesmo posicionamento que teve na CTPI está tendo
na Plenária. Falou que ninguém é contra a Sociedade Civil, o que acha ingerência é que a indicação
seja feita pelo Comitê. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) pediu vistas do processo. O
senhor Bento de Godoy (Presidente do CBH Paranaíba) disse que o pedido de vistas é um
direito do conselheiro e deve ser concedido e estabelece um prazo de 20 dias para retorno do
processo com as considerações do conselheiro. O senhor Ney Murtha (ANA) perguntou o que
estabelece o Regimento do Comitê em relação a pedido de vistas. O senhor Bento de Godoy
respondeu que é prerrogativa do Presidente. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) falou que
é solidário ao pedido de vistas feito pelo senhor Gustavo Malacco. O senhor Wilson Azevedo
(Usuários) disse que estão indo para um rumo equivocado nesta reunião, que não adianta
radicalizar a posição. O senhor Ney Murtha (ANA) disse que tem Regimento de Comitê que diz
que é direito do membro pedir vistas e ser atendido imediatamente, tem Regimento que não
estabelece nada e atribui as questões omissas a Plenária do Comitê. O senhor Jean Breves
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(Usuários) disse que ao fazer um pedido de vistas o membro discorda de um texto que está posto
e irá apresentar um texto novo. Falou que a impressão que tem é que na data da apresentação do
relatório de pedido de vistas será apresentando um relatório solicitando que seja mantido o que
está posto. Disse que caso a intenção seja essa, acredita ser desnecessário o pedido de vistas.
Ressaltou que devemos aproveitar a reunião para definir esse tema. O senhor Bento de Godoy
(Presidente do CBH Paranaíba) declarou suspensa a reunião por 10 (dez) minutos para que os
interessados possam conversar e apresentar uma proposta. O Presidente do CBH Paranaíba
declarou reaberto os trabalhos. O senhor Bento de Godoy (Presidente do CBH Paranaíba) disse
que não concorda com a manutenção do parágrafo 4º do item 3, mas entende que é uma questão
entre os segmentos dos Usuários e da Sociedade Civil, não diz respeito aos governos e por esse
motivo retira a proposta. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) disse que diante o
posicionamento do senhor Bento de Godoy retira o pedido de vistas. O senhor Ney Murtha (ANA)
solicitou que o parágrafo 5º “Os representantes indicados deverão gozar de conduta compatível...”
seja alterado por “Os representantes indicados deverão gozar, a critério do CBH Paranaíba, de
conduta compatível...”O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Ciivl) solicitou que o parágrafo 5º
“Os representantes indicados deverão gozar de conduta compatível com as exigências da função,
inclusive isentos de ações por gestão inadequadas de recursos públicos e privados e ainda não
possuir ações no âmbito jurídico ou administrativo contra a entidade selecionada ou por ela
acionado nos mesmos âmbitos” seja substituído por “Os representantes indicados deverão gozar,
a critério do CBH Paranaíba, de conduta compatível com as exigências da função, inclusive isentos
de ações por gestão inadequadas de recursos públicos e privados, transitado em julgado”. Solicitou
que o parágrafo 6º “A sociedade civil a que refere-se os termos dessa minuta, é aquela reconhecida
na Resolução CNRH nº 100 de 26 de março 2009, em seu Artigo 6º” seja alterado para “A
sociedade civil a que refere-se os termos dessa minuta, é aquela reconhecida na Resolução CNRH
nº 100 de 26 de março 2009, em seu Artigo 6º, sendo permitidas instituições com mais de um ano
de atuação”. Foi solicitado a inclusão de novo parágrafo “A participação de membros
complementares do Conselho de Administração conforme estabelece esse edital não ensejará
obrigatoriedade de se associar a entidade selecionada”. As alterações acima descritas foram
incorporadas ao item 3. Em discussão o Item 4 – Dos Recursos – 4.1 Financeiros. O senhor Ney
Murtha (ANA) solicitou que o parágrafo 1º “A ANA transferirá à ENTIDADE SELECIONADA,
mensalmente ou na periodicidade que for estabelecida...” seja substituído por “A ANA transferirá
à ENTIDADE SELECIONADA, na periodicidade que for estabelecida...” Não houve nenhuma
objeção a proposta. Não foram apresentadas alterações para os itens 4.2 Da infraestrutura, 4.3
Humanos. Em discussão o Item 5 – Habilitação e avaliação da qualificação da entidade
proponente e da equipe técnica. Não foram apresentadas alterações para os itens 5.1. Habilitação
da Entidade Proponente, 5.1.1. Qualificação Jurídica, 5.1.2. Atuação prévia na Gestão Integrada
de Recursos Hídricos, nos termos da Lei Federal nº 9433, de 1997, 5.1.3. Regularidade Fiscal da
Entidade Proponente e 5.2. Habilitação (qualificação técnica mínima requerida) do corpo
dirigente-executivo proposto. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que no item
5.3 Qualificação Técnica da Entidade Proponente “A qualificação técnica da Entidade
Proponente deverá ser apresentada com base no modelo constante no Anexo II: Modelo de
Apresentação da Qualificação Técnica da Entidade Proponente e será avaliada em termos de
participação em projetos de gestão de recursos hídricos ou gestão ambiental relacionada à gestão
de recursos hídricos, e de coordenação ou administração de contratos ou convênios com entidades
públicas, conforme os critérios indicados no Anexo V: Critérios e Procedimentos para Avaliação
de Mérito e para a Sabatina, item 2.1.” seja substituída por “A qualificação técnica da Entidade
Proponente deverá ser apresentada com base no modelo constante no Anexo II: Modelo de
Apresentação da Qualificação Técnica da Entidade Proponente e será avaliada em termos de
participação em projetos de gestão de recursos hídricos ou gestão ambiental relacionada à gestão
de recursos hídricos, e de coordenação ou administração de contratos ou convênios com entidades
públicas ou privadas, conforme os critérios indicados no Anexo V: Critérios e Procedimentos para
Avaliação de Mérito e para a Sabatina, item 2.1.” Não houve nenhuma objeção a proposta. Não
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foram apresentadas alterações para os itens 5.4. Qualificação técnica adicional do corpo dirigenteexecutivo proposto, 5.5. Estratégia de atuação, 5.6. Vinculação com o CBH Paranaíba e com os
Comitês Estaduais e 6. Apresentação das propostas. Em discussão o Item 7 - Julgamento e
Seleção Das Propostas. O senhor João Ricardo (Poder Público) solicitou a ampliação da
participação dos órgãos gestores da comissão de julgamento, afim de assegurar a participação das
04 (quatro) unidades da federação que compõe a bacia hidrográfica do rio Paranaíba, desta forma
a comissão seria composta por 11 membros e não 9 como está proposto. O senhor Gustavo
Malacco (Sociedade Civil) disse que a proposta inicial era de 15 (quinze) membros e dentro do
Grupo foi trabalhado a efetividade dessa Comissão. Quando o grupo definiu três representantes de
entidades públicas foi para que se pudesse ter uma proporção igual entre Poder Público, Sociedade
Civil e Usuários. Diante da solicitação de ampliação das vagas do Poder Público solicitou que a
Sociedade Civil seja contemplada com 5 (cinco) representantes. A senhora Elaine Farinelli
(Usuários) disse que não concorda com a alteração, que não entende o porquê do Poder Público
sempre estar em maior número nas composições. O Coordenador da CTPI colocou em discussão
as duas propostas e foi aprovada a ampliação de vagas para os representantes dos Poderes
Executivos. Portanto, a comissão será composta por 01 (um) representante da ANA; 04 (quatro)
representantes dos Poderes Executivos de diferentes Estados, garantida a participação de todas as
unidades da federação que compõe a bacia hidrográfica do rio Paranaíba; 03 (três) representantes
indicados por diferentes setores do segmento Usuários; e 03 (três) representantes indicados por
diferentes segmentos da Sociedade Civil. O senhor Ney Murtha (ANA) disse que os trabalhos
começam a partir da próxima reunião quando as representações para compor a comissão de
julgamento deverão ser indicadas. Falou que só queria gostaria de chamar a atenção para essa
questão pois logo adiante passaremos à discussão do cronograma e precisamos lembrar que há um
tempo de tramitação junto ao CNRH e precisamos viabilizar o início da operação da Agência no
começo de 2017. Não foram apresentadas alterações para os itens 7.1 Habilitação, 7.2 Avaliação
de mérito e 8. Recursos e Impugnações. Em discussão o Item 9 – Calendário de Atividades. O
senhor Giordano Bruno (ANA) disse que é necessário uma alteração dos prazos, pois da forma
como está proposto o processo seria concluído em torno de 250 dias, o que inviabilizaria a análise
da indicação da futura entidade por parte do CNRH, como uma das consequências a cobrança só
teria início em 2018. Sugeriu que o item 1. Formação da Comissão de Julgamento e Publicação do
Edital seja divido em dois itens, passando o item 1. Publicação do Edital; novo item 2. Formação
da Comissão de Julgamento. O Presidente do CBH Paranaíba perguntou ao senhor Ney Murtha
qual prazo a ANA precisa para publicar o edital. O senhor Ney Murtha respondeu que é necessário
apenas que o Comitê aprove o edital e envie para ANA. O senhor Fernando Faria (Coordenador
da CTPI) perguntou ao senhor Ney Murtha se 15 (quinze) dias são suficientes para ANA publicar
o edital. O senhor Ney Murtha respondeu que sim. Em atendimento as alterações de prazos
propostos pelos senhores Giordano Bruno e Gustavo Malacco, o calendário de atividades foi assim
definido: Item 1. Publicação do Edital - Até 20 dias após sua aprovação na Plenária, adiável
mediante justificativa da ANA a ser apresentada ao CBH Paranaíba. Item 2 - Formação da
Comissão de Julgamento - até 60 dias da data da publicação do edital, na próxima reunião Plenária.
Item 3. Data limite para envio de propostas – 60 dias após publicação do edital. Item 4. Resultado
preliminar da habilitação referentes aos itens 5.1 e 5.2 – 5 dias, Item 5. Prazo para interposição de
recursos relativos ao resultado preliminar da habilitação – 15 dias, Item 6. Análise de recursos e
divulgação do resultado final da habilitação - 05 dias, Item 7. Sabatina do Diretor Geral das
entidades habilitadas - a definir* 10 dias, Item 8. Divulgação do resultado preliminar da avaliação
de mérito referente aos itens 5.3, 5.4, 5.5 e 7.2 – 5 dias, Item 9. Prazo para interposição de recursos
relativos ao resultado da avaliação de mérito – 15 dias, Item 10. Análise de recursos e divulgação
do resultado final da avaliação de mérito – 5 dias, Item 11. Aprovação do CBH Paranaíba – até 30
dias e Item 11. Encaminhamento para apreciação do CNRH – 5 dias. Ficou definido que a 17ª
Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, prevista para os dias 23 e 24 de junho, poderá ser antecipada
para atender ao calendário de atividades. Não foram apresentadas alterações para o item10. Em
discussão os Anexos. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) no Anexo I - Requisitos
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mínimos exigidos para compor o corpo Dirigente Executivo – I Diretor Geral - letra “c”
solicitou a exclusão do termo “SINGREH”. Não houve objeção a proposta apresentada. Não foram
apresentadas alterações para os anexo II, III e IV. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil)
solicitou no Anexo V – Critérios e procedimentos para avaliação de mérito e para a sabatina
do Diretor Geral. 2.1 Qualificação Técnica da Entidade Proponente - Atribuições de Pontos –
Valor – que seja limitado a oito projetos, ficando o texto com a seguinte redação, 0,5 pontos por
participação em nível de gestão de projetos de qualquer natureza, ao limite de oito projetos. O
senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou no item Coordenador Técnico – alínea D –
Valor de cada projeto – que fique limitado a 1,0 ponto por ano adicional completo. Não houve
objeções as propostas apresentadas. Não foram apresentadas alterações para os anexo VI e VII. O
senhor Leonardo Costa (Presidente em exercício) colocou em votação o edital de seleção da
Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba. O edital foi aprovado por unanimidade por meio da Deliberação nº 62/2016. O
senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) agradeceu a todos pelo empenho. Item 7. Informes
dos membros do CBH Paranaíba. O senhor Renato Lana (Poder Público) disse que esse
Comitê mostra sempre uma maturidade muito grande e fica muito gratificado em participar de uma
Comitê com representações técnicas, estamos caminhando com maturidade e com a democracia
que está faltando nesse país. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Leonardo
Costa, Presidente em exercício, 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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Leonardo Sampaio Costa
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

Entidade
Ministério da Agricultura, Pecuárias 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

Representante
Rodrigo Batista de Paula
Renato Dalla Lana
Bento de Godoy Neto

João Ricardo Raiser

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal - ADASA
- DF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico - SEMADE
Prefeitura de Goiânia
Prefeitura de Monta Carmelo
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Ambiental Pro Águas do
Cerrado
Associação Amigos das Águas
CAIAPONIA – Instituto de Saneamento
Ambiental
Movimento Verde de Paracatu
Associação para Gestão Sócioambiental
do Triângulo Mineiro - ANGÁ
Associação Comunitária do Núcleo Rural
Córrego da Onça
Instituto Oca do Sol
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH - GO
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de
Ituiutaba - ISEPI
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental – ABES-MG
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
DMAE – Departamento Municipal de
Água e Esgoto de Uberlândia
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Federação da Agricultura e Pecuária de
Goiás - FAEG
Associação dos Irrigantes do Estado de
Goiás
Grupo Associação de Pesquisa do
Sudoeste Goiano
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda COAGRIL
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Vale Fertilizantes
Furnas Centrais Elétricas – UHE
Itumbiara

Patrícia Valls e Silva

Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa
Henrique Carlos Labaig
Pedro Paulo Marques
Angélica da Fonseca Melo
Kharen de Araújo Teixeira
Ivan Bispo
Nilo André Bernardi Filho
Antônio Eustáquio Vieira
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Corretino da Cunha
Max Whendell de Paula Lima
João Eduardo Della Torres
Henrique Luiz de Araújo Costa
Mário Cesar Guerino
Geraldo Silvio de Oliveira
Fábio Bakker Isaias
Eduardo Veras de Araújo
Vitor Alberto Simão
Abel Enrique Elias Briceno
Fernando Costa Faria
Everaldo Peres Domingues
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Deivid Lucas de Oliveira
Verônica Nogueira Peres
Joanaldo Teixeira Oliveira

34
35
36
37

CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Caramuru Alimentos S/A
Cia. Thermas do Rio Quente
Praia Clube

Jean de Carvalho Breves
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
Márcia Maria de Oliveira
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Anexo II
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Outras Presenças
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

498
499

Entidade
ABHA
ABHA
ABHA
ANA
ANA
ANA
Anglo American
Cargill
Cargill
Coming
Conselho Meio Ambiente FIEG
DMAE Uberlândia
FAEG
Franco Propaganda
IEF - MG
Jalles Machado S/A
SECIMA
UNIFLAN

Representante
Sérgio Leal
Ronaldo Brandão Barbosa
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Carlos Motta Nunes
Giordano Bruno B. de Carvalho
Ney Albert Murtha
José Moreira da Costa
Sheila Germana
Lady Jane Santos
David Fernandes
Pedro Silvério
Onofre Barbosa
Jordana Gabriel Sara
Nara Núbia Santos
Thays Vieira
Leonardo Cavalcante Nunes
Marcos Francisco Cabral
Alano Bastos

