1

Ata da Vigésima Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
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Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de dezembro do ano de dois mil e
dezessete no Hotel Boulevard, sala BouleVerte, Rua Balneário, Quadra 10, Lote 19, s/nº, Bairro
do Turista, Caldas Novas – GO, teve início a 20ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba.
Compuseram a mesa o senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba), a senhora
Valéria Leão Sousa (2ª Vice Presidente do CBH Rio dos Bois), o senhor Wilson Azevedo
(Presidente do CBH dos Rios Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do Rio São Marcos),
Hornella Crysthine Duarte (Presidente do CBH do Baixo Paranaíba), Bruno Gonçalves dos
Santos (Vice Presidente do CBH Araguari), a senhora Patrícia Valls e Silva (Secretária do CBH
Paranoá), o senhor Paulo Sérgio Gomes (Presidente do CBH dos Rios Santana e Aporé). O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) verificou o quórum regimental,
registrou a presença de 32 membros, sendo 24 titulares, 6 suplentes no exercício da titularidade e
2 suplentes. Item 1. Abertura da 20ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba. Executou-se o
Hino Nacional Brasileiro. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba)
agradeceu a presença de todos, declarou aberto os trabalhos e solicitou que a mesa fosse desfeita.
O senhor Luiz Humberto de Freitas (Usuários) solicitou a inversão de Pauta do item 6.
Discussão e Deliberação para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São
Marcos pelo item 7. Discussão e 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. A inversão de pauta foi aprovada com 3 (três) votos contrários. O
senhor Fernando Faria (Usuários) solicitou a inversão de pauta do item 5. Discussão e
Deliberação que institui a Câmara Técnica de Integração do CBH Paranaíba pelo item 7.
Discussão e Deliberação para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São
Marcos. A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade. O senhor Mário Guerino
(Usuários) propôs a inclusão de item na pauta em caráter de urgência, para aprovação de Moção
manifestando estranheza, insatisfação e protesto quanto à forma de indicação à Presidência da
Agência Nacional de Águas e Moção manifestando estranheza, insatisfação e protesto quanto à
alteração da Lei de Criação da Agência Nacional de Águas, com mudança de suas atribuições,
onde se pretende incluir atribuições relacionadas à regulação do setor de saneamento básico. A
inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade. Item 2. Aprovação da Ata da 18ª Reunião
Extraordinária do CBH Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em apreciação e
votação a ata da 18ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba, sendo aprovada por
unanimidade. Item 3. Discussão e Deliberação do Programa de apoio aos Comitês de bacias
afluentes ao rio Paranaíba (objeto de pedido de vista). O senhor Bento de Godoy Neto
(Presidente do CBH Paranaíba) explicou que na última reunião plenária foi apresentado pelo
Grupo de Trabalho Integração o Programa de apoio aos Comitês de bacias afluentes ao rio
Paranaíba, que objetiva apoiar o 8 (oito) comitês afluentes ao Rio Paranaíba com o recurso
oriundo da cobrança pelo uso de Recursos Hídricos, o programa não contempla apoio apenas ao
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari por se tratar de um comitê fortalecido e com
cobrança implementada. Disse que os representantes das Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
S/A e o Instituto Oca do Sol solicitaram vista da matéria. Convidou o senhor Marcos Ries
(Usuários) para apresentar o relatório de vista. O senhor Marcos Ries (Usuários) iniciou
explicando que a minuta de deliberação que propõem a aprovação o Programa de apoio aos
Comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba é bastante simples e não trás a origem e a forma de
aplicação dos recursos. Relembrou que na última reunião plenária, houve alguns questionamento
à referida minuta de deliberação, entretanto, as dúvidas não foram sanadas de forma satisfatória,

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ocasionando o pedido de vista. Disse que o parágrafo único da Deliberação estabelece que o não
cumprimento das metas poderá acarretar a suspensão do apoio financeiro, porém, em seu
entendimento, algumas metas não dependem apenas dos comitês. Falou que quando questionou
sobre como se daria o repasse dos recursos financeiros, foi lhe respondido que o repasse não
seria feito diretamente ao comitê, sendo que o responsável por administrar esse recurso e
implementar toda a estrutura necessária seria a Entidade Delegatária que atende o CBH
Paranaíba. Disse que analisando o Relatório Final do GT Integração foi possível constatar que a
proposta contida no anexo da referida minuta de deliberação, têm origem na Entidade
Delegatária do CBH Paranaíba. Falou que analisando os Indicadores e Metas contidas no
Programa foi possível verificar que as ações atendem parcialmente o Plano de Recursos Hídricos
do CBH Paranaíba. Disse sobre a existência de uma Nota Técnica da Entidade Delegatária que
dispõem de priorização de ações para a elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba em 2018, em quem cita a
realização de reuniões entre a ABHA e outras entidades, objetivando propor alterações do Plano
de Aplicação já estabelecidas no PRH Paranaíba, ocasionando em questionamentos em relação
às funções da Entidade Delegatária. Defendeu que a destinação dos recursos e suas prioridades
não podem ser alteradas uma vez contidas no PRH Paranaíba. Ressaltou que o Programa de
Apoio aos Comitês tem a duração de 4 (quatro) anos, porém, o contrato de gestão celebrado
entre a Agência Nacional de Águas e ABHA com anuência do CBH Paranaíba encerra em
dezembro de 2018. Finalizou fazendo algumas sugestões ao CBH Paranaíba, sendo vivenciar o
primeiro ano de arrecadação oriunda da cobrança, sem comprometimentos antecipados dos
recursos, aguardar os resultados dos trabalhos de Integração e os resultados das próximas ações
já programadas e oportunizar que os comitês estaduais apresentem suas propostas e busquem o
apoio pretendido de forma autônoma, influenciar de forma que a ANA e os Órgãos Gestores
promovam de fato a necessária integração entre os CBHs estaduais, acelerar a publicação de
edital para seleção da Entidade Delegatária para 2018, investir os recursos arrecadados na
revisão do PRH Paranaíba, iniciar o ano de 2019 com recurso em caixa. O senhor Bento de
Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu o senhor Marcos Ries (Usuários).
Informou que a entidade Instituto Oca do Sol não apresentou o Relatório de Pedido de Vista no
tempo estipulado pela Diretoria do CBH Paranaíba. Convidou a ABHA para apresentar a minuta
de deliberação do Programa de apoio aos Comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba. A
senhora Cynthia Guerra (ABHA) disse que o GT Integração vem se reunindo desde abril com o
objetivo que definir estratégias para que de fato a integração na bacia do rio Paranaíba aconteça.
Esclareceu que no decorrer dos trabalhos foi identificado pelo grupo que os comitês estavam em
estágios de avanço diferentes. Disse que tendo em vista este desnivelamento dos comitês, o
grupo percebeu que não seria possível alcançar uma gestão eficiente e identificou a necessidade
de definir estratégias de fortalecimento dos comitês. Esclareceu que o grupo solicitou a ABHA
que elaborasse uma proposta de apoio os comitês estaduais. Disse que considerando que PRH
Paranaíba prevê o fortalecimento institucional dos comitês estaduais, foi elaborado o Programa
de Apoio aos Comitês que objetiva instalar e manter uma sede para cada comitê, com equipe
mínima, composto por uma secretária e um estagiário que ficará na sede do comitê e uma equipe
conjunta composta por um analista administrativo e dois assessores de comunicação que ficarão
na sede do CBH Paranaíba para atender os 8 (oito) comitês, sendo estimado um custo de R$ 255
mil (anual) por comitê para manutenção da sede e o corpo funcional. Disse que a proposta foi
apresentada para o grupo, que juntamente com os Presidentes dos CBHs estaduais e os órgãos
gestores elaboraram o quadro de indicadores e metas, que se define em 11 (onze) metas, sendo
Indicador 1. Elaboração da Agenda Anual de Atividades; Indicador 2. 2.A Cumprimento da
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Agenda Anual de Atividades; 2.B Reuniões Plenárias; 2.C Aferição Qualitativa; Indicador 3.
Regimento Interno; Indicador 4. 4.A Realização de Capacitação; 4.B Participação na
capacitação; Indicador 5. Plano de Comunicação; Indicador 6. TDR; Indicador 7. Plano de
Recursos Hídricos; Indicador 8. Enquadramento; Indicador 9. Estudos para elaboração da
implementação da cobrança; Indicador 10. Cobrança pelo uso de recursos hídricos e Indicador
11. Agência de Água. Esclareceu que o prazo para o alcance das metas foi definido por cada
comitê, levando em consideração sua realidade, porém, não ultrapassando quatro anos para seu
alcance. Ressaltou que a Câmara Técnica de Planejamento Institucional (CTPI) se manifestou
favorável ao Programa e contribuiu para o refinamento dos Indicadores e Metas. Ressaltou que a
Entidade Delegatária dará o suporte operacional para o alcance das metas. O senhor Bento de
Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou a matéria em discussão. A senhora
Tânia Dias (ANA) disse que algumas metas não dependem apenas do comitê e perguntou se os
comitês têm consciência que estão assumindo um compromisso sem ter total responsabilidade,
como por exemplo, a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. A senhora Cynthia Guerra
(ABHA) respondeu que todos os comitês tem consciência que algumas metas não poderão ser
realizadas isoladamente. Esclareceu que durante a elaboração do PRH Paranaíba, foram
elaborados também os Planos de Ações de Recursos Hídricos (PARHs) para cada um dos 9
(nove) CBHs estaduais. Reiterou que os comitês mineiros já aprovaram os seus PARHs. Falou
que caso o comitê não entenda o PARH ideal, deve haver um comprometimento e engajamento
entre Comitê e Órgão Gestor para aprimorá-lo, conforme suas necessidades. O senhor Sergio
Leal (ABHA) esclareceu sobre a importância do Programa de Apoio aos Comitês de bacias
afluentes ao rio Paranaíba que têm como intuito o fortalecimento dos CBHs estaduais e ressaltou
que não se faz gestão de recursos hídricos apenas na calha. O senhor Bruno Gonçalves
(Coordenador do GT Integração e Vice Presidente do CBH Araguari) esclareceu que o
Programa de Apoio aos Comitês não foi elaborado pela ABHA, conforme dito pelo senhor
Marcos Ries (Usuários) e sim pelo GT Integração que se reuniu 7 (sete) vezes no decorrer do ano
para se chegar ao referido Programa. Disse que a proposta foi elaborada pelo grupo de trabalho,
com o apoio dos membros da Diretoria dos comitês estaduais, órgãos gestores e refinamento da
CTPI. A senhora Hornella Crysthine Duarte (Presidente do CBH do Baixo Paranaíba) disse
que o apoio é de fundamental importância para os comitês se fortalecerem. Esclareceu que o
comitê está ciente que deverá trabalhar para cumprir as metas. Ressaltou que se espera que com
esse apoio o comitê futuramente esteja fortalecido e tenha condições de andar com suas próprias
pernas. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) disse que o apoio aos
comitês é essencial e que acredita de fato que este apoio trará grandes benefícios para toda a
bacia hidrográfica do rio Paranaíba. O senhor João Climaco (Sociedade Civil) disse que a
entidade Instituto Oca do Sol pediu vista do referido Programa, porém, não teve condições de
apresentar o Relatório de Vista e pediu desculpas ao Plenário. Disse que concorda com alguns
apontamentos realizados pelas Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A em seu Relatório de
Vista e sugeriu que caso o Programa de Apoio aos Comitês seja aprovado, que seja resgatado
algumas questões de princípios apresentados no Relatório e que estas questões sejam discutidas
no âmbito da Câmara Técnica de Integração, caso sua criação seja aprovada. O senhor Cláudio
Di Mauro (Sociedade Civil) disse que o recurso arrecadado pelo uso de recursos hídricos será
administrado através da Entidade Delegatária do CBH Paranaíba para manter os CBHs estaduais.
Disse que considerando que será transferido recursos aos CBHs estaduais, mesmo que de forma
indireta, questionou se está estabelecido em lei a transferência de recursos de um ente público
federal para beneficiar entes públicos estaduais e sugeriu que a proposta do Programa de apoio
aos Comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba seja encaminhada para uma consulta junto ao
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jurídico da ANA com o intuito de verificar se existe alguma ilegalidade no Programa. O senhor
Paulo Sérgio Gomes (Presidente do CBH Santana e Aporé) disse que o Programa de apoio
aos Comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba será primordial no crescimento e fortalecimento
do CBH Santana e Aporé. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba)
colocou em votação 3 (três) propostas, sendo a primeira o Relatório de Pedido de Vista que
propõem a não aprovação do Programa, apresentado pela entidade Centrais Elétricas Cachoeira
Dourada S/A representada pelo senhor Marcos Ries, a segunda que seja realizada consulta junto
ao jurídico da ANA com o intuito de verificar se existe alguma ilegalidade no Programa,
proposto pela Associação Profissional de Geógrafos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
representada pelo senhor Cláudio Di Mauro e a terceira que aprova o Programa de Apoio aos
Comitês afluentes ao rio Paranaíba, proposto pelo GT Integração. O senhor Marcos Ries
(Usuários) retificou o senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba). Esclareceu
que não é contra o crescimento e fortalecimento dos comitês e sim contra a forma proposta na
minuta de deliberação que aprova o Programa de apoio aos Comitês. Disse que tendo em vista
que sua proposta não conflita com a proposta do senhor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil),
solicitou que seja retirado da votação o Relatório de Vista, considerando que as duas propostas
têm por finalidade a não aprovação nesse momento do Programa de apoio aos Comitês. O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) solicitou ao senhor Deivid Lucas de
Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) que apresente ao Plenário e coloque em votação as
propostas. O senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) colocou
em regime de votação as 2 (duas) propostas. A primeira proposta que seja realizada consulta
junto ao jurídico da ANA com o intuito de verificar se existe alguma ilegalidade no Programa,
proposto pela Aprogeo-Trialto, representada pelo senhor Cláudio Di Mauro e a segunda
proposta, aprovação da minuta de deliberação que aprova o Programa de Apoio aos Comitês
afluentes ao rio Paranaíba, proposto pelo GT Integração. A primeira proposta recebeu 11 (onze)
votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do senhor Luiz Humberto de Freitas (Usuários). A segunda
proposta recebeu 17 (dezessete) votos favoráveis e 1(um) voto contrário do senhor Marcos Ries
(Usuários), sendo aprovada o Programa de apoio aos Comitês de bacias afluentes ao rio
Paranaíba. A Deliberação recebeu o nº 80/2017. O senhor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil)
solicitou a Diretoria que mesmo com a aprovação da referida Deliberação a consulta junto ao
jurídico da ANA seja realizada. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) disse que a Deliberação será encaminhada para consulta junto ao jurídico da ANA.
Item 4. Discussão e Deliberação do Orçamento Anual 2018 (objeto de pedido de vista). O
senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) informou que o Instituto Oca do
Sol solicitou vista desta matéria durante a última reunião, porém não encaminhou o Relatório de
Vista no prazo estabelecido. Convidou o senhor Fernando Costa Faria (Coordenador da CTPI)
para apresentar a minuta de Deliberação do Orçamento 2018. O senhor Fernando Costa Faria
(Coordenador da CTPI) disse que a minuta de Deliberação que aprova o Orçamento Anual
2018 foi discutida no âmbito da CTPI. Apresentou o Anexo I da minuta de deliberação.
Informou que a previsão de arrecadação pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do
rio Paranaíba é de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais) e apresentou quanto
será arrecado por cada estado. Esclareceu que do montante arrecadado por estado 60% (sessenta
por cento) deve ser investido de forma prioritária na unidade da federação em que for
arrecadado. Explicou que o Anexo II trás os Programas e Subprogramas com o detalhamento das
ações com base nas prioridades apontadas pelo PRH Paranaíba. Disse que não concorda com
Subprograma 1.B.3 - Implementação da Cobrança e do Arranjo Institucional que destina R$
194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos) para apoio a operacionalização da
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Cobrança no CBH Araguari, considerando que se trata de um comitê já fortalecido e com
cobrança implementada e solicitou que este recurso seja realocado no Subprograma 1.A.2.
Estruturação e Capacitação do Comitê de Bacia. O senhor João Climaco (Sociedade Civil)
solicitou que conste em Ata que o Distrito Federal teve uma grande atuação para que a cobrança
fosse implementada no CBH Paranaíba. Falou que entende como justa a divisão do recurso e que
sirva para incentivar que os outros segmentos e os demais estados tenham a mesma proatividade.
O senhor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) disse que historicamente se têm a ideia que a
cobrança pelo uso de recursos hídricos não é imposto e sim uma contribuição condominial.
Solicitou que conste em Ata que o estado de Minas Gerais não está cumprindo seu papel e
jogando suas responsabilidades para os comitês. Disse que o comitê tem que ficar atento e não
deixar que os estados fiquem sem cumprir o seu papel. O senhor Deivid Lucas de Oliveira
(Vice Presidente do CBH Paranaíba) colocou em votação o Orçamento 2018 para aplicação
dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, sendo aprovada com 18
(dezoito) votos favoráveis, 2 (duas) abstenções, do senhor João Climaco (Sociedade Civil) e do
senhor Vitor Alberto Simão (Usuários) e 2 (dois) votos contrários, do senhor Marcos Ries
(Usuários) e do senhor Nilo André (Sociedade Civil). A Deliberação recebeu o nº 81/2017. Item
5. Discussão e Deliberação para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia
do rio São Marcos. O senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba)
convidou o senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) para apresentar a minuta de
Deliberação para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos. O
senhor Fernando Faria (Coordenador da CTPI) disse que em 2016 a plenária do CBH
Paranaíba definiu a irrigação como prioridade para outorga de direito de uso dos recursos
hídricos a montante da UHE Batalha no Rio São Marcos por meio da Deliberação nº 70 e ainda
solicitou que fosse instituído um Grupo de Trabalho no âmbito da CTPI para propor valores
limites para irrigação. Disse que a CTPI aprovou a Portaria CTPI Nº 30, de 22 de fevereiro de
2017, que instituiu o Grupo de Trabalho para proposição de diretrizes para regulação de usos na
bacia do rio São Marcos. Esclareceu que o GT São Marcos se reuniu 5 (cinco) vezes no decorrer
do ano com o intuito de definir as diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos.
Ressaltou que a proposta foi discutida e avaliada pelos membros da CTPI. Explicou que o Anexo
contido na minuta de Deliberação é divido em duas partes, a primeira parte dispõem de estratégia
operacional e a segunda parte de diretrizes aos órgãos gestores para a regulação integrada dos
usos de Recursos Hídricos. O senhor Marcos Ries (Usuários) disse que compete a ANA
estabelecer mediante resolução qual a vazão dos usos consultivos. Esclareceu que não compete
ao comitê referendar vazão de usos consultivos e que não se trata de diretrizes aos órgãos
gestores. Concluiu dizendo que a seu ver a minuta de Deliberação vinda da CTPI é tendenciosa,
considerando que a minuta dispõe da seguinte observação da CTPI: “O atendimento da proposta
da geração de energia contraria a decisão da Plenária de priorizar a atividade de irrigação na
concessão de outorga.” Tendo em vista esses argumentos, solicitou vista da minuta de
Deliberação para proposição de diretrizes para regulação de usos na bacia do rio São Marcos. O
senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) concedeu o pedido de vista a
entidade Enel Green Power Cachoeira Dourada. Indagou à plenária se mais alguma entidade
gostaria de solicitar vista. O senhor Fernando Faria (Usuários) representando a Federação dos
Cafeicultores do Cerrado também solicitou vista da matéria. O senhor Deivid de Oliveira (Vice
Presidente do CBH Paranaíba) concedeu o pedido de vista a entidade Enel Green Power
Cachoeira Dourada e a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Estabeleceu que o relatório de
vista seja encaminhado à Secretaria Executiva do CBH Paranaíba até o dia 28 de fevereiro, para
ser apreciado na 19ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba, que acontecerá no dia 15 de
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março de 2018. O senhor Marcos Ries (Usuários) disse que houve um problema com o seu
equipamento de informática e solicitou que fosse retirado de Pauta o item 9. Apresentação sobre
a infestação da Bacia do Rio Paranaíba pela espécie invasora Limnoperna fortunei o “Mexilhão
Dourado” e que fosse pautado novamente na próxima reunião plenária. O senhor Deivid de
Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) concedeu o pedido do senhor Marcos Ries
(Usuários). Item 6. Discussão e 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 Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba) convidou o senhor Nilo André (Sociedade Civil) para apresentar a minuta de
Deliberação. O senhor Nilo André (Sociedade Civil) explicou que foi elaborado um Edital
conjunto entre o CBH Araguari e o CBH Paranaíba. Perguntou aos membros sobre há
necessidade de fazer uma leitura do edital na íntegra, considerando que este documento já foi
disponibilizado a todos os membros com antecedência. O senhor Wilson Azevedo (Usuários)
solicitou que o documento seja apresentado na íntegra, considerando que foi possível identificar
que as suas contribuições não foram contempladas no atual documento, havendo assim a
necessidade de inclui-las. O senhor Nilo André (Sociedade Civil) iniciou a leitura da minuta de
Deliberação. O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) interrompeu a
leitura e disse que por se tratar de um documento de 26 (vinte e seis) páginas, sugeriu que os
membros que tiverem sugestões de inclusão na referida minuta, que façam seus destaques. Todos
concordaram. A senhora Tânia Dias (ANA) disse que o senhor Márcio Freitas (ANA) foi quem
participou das discussões da elaboração do edital. Falou que foi encaminhado por ele algumas
contribuições, porém, foi possível identificar que as mesmas não estão contempladas no
documento apresentado. O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba)
perguntou aos membros que participaram das discussões se algum membro possui o documento
final, que contemple todas as contribuições encaminhadas. Não havendo resposta e considerando
os vários questionamentos em relação as contribuições encaminhadas, sugeriu a criação de um
Grupo de Trabalho no âmbito do CBH Paranaíba composto por (3) três representantes do CBH
Araguari e 3 (três) representantes do CBH Paranaíba a serem nomeados nesta reunião,
objetivando receber e consolidar as contribuições para elaboração do edital para seleção de
Entidade Delegatária do CBH Paranaíba e CBH Araguari, com prazo para conclusão dos
trabalhos até 28 de fevereiro para apresentação na próxima reunião Plenária. O senhor Wilson
Azevedo (Usuários) propôs que o edital seja discutido nesta reunião já com as inserções das
contribuições dos membros. O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba) apresentou as 2 (duas) propostas, sendo a primeira proposta a criação do GT Edital e
a segunda proposta que se discuta a minuta de Deliberação que aprova o Edital para seleção da
Entidade Delegatária nesta reunião. A primeira proposta recebeu 15 (quinze) votos favoráveis e a
segunda proposta 7 (sete) votos favoráveis. A Deliberação que institui o GT Edital para
acompanhar a elaboração do edital para seleção de Entidade Delegatária foi aprovada, recebendo
o nº 82/2017. Solicitou que a Plenária entre em consenso para indicar 3 (três) membros para
compor o GT Edital, sendo um representante de cada segmento e sugeriu que a ANA indique
alguém para coordenar a reunião. Os 3 (três) representantes do CBH Paranaíba que irão compor
o referido GT são, João Ricardo Raiser (Poder Público), João Climaco (Sociedade Civil) e
Wilson Azevedo (Usuários). Os 3 (três) representantes do CBH Araguari são, Bruno Gonçalves
(Poder Público) , Luiz Humberto (Usuários) e Jeane Sabrina Maia (Poder Público). Item 7.
Discussão e Deliberação que institui a Câmara Técnica de Integração do CBH Paranaíba.
O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Bruno
Gonçalves (Coordenador do GT Integração) para apresentar a minuta de Deliberação que
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propõem a criação da Câmara Técnica de Integração. O senhor Bruno Gonçalves
(Coordenador do GT Integração) disse que a proposta de criação da Câmara Técnica de
Integração - CTI partiu do GT Integração que identificou a necessidade da criação da CTI.
Explicou que a CTI terá o objetivo de propor ações integradas na bacia, reunindo membros dos
CBHs estaduais e do CBH Paranaíba para articularem e proporem normativas e deliberações
induzindo a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos de forma integrada.
Fez a leitura das atribuições da CTI explicando os principais pontos. O senhor Deivid de
Oliveira (Vice Presidente do CBH Paranaíba) colocou a matéria em discussão. O senhor
Marcos Ries (Usuários) sugeriu que seja atribuição da CTI acompanhar os indicadores e metas
disposto no Programa de apoio aos Comitês de bacias afluentes ao rio Paranaíba e que emita
relatório de acompanhamento. A senhora Tânia Dias (ANA) sugeriu que seja elaborada agenda
de trabalho no início de cada ano e que seja apresentada a Plenária do CBH Paranaíba. As
alterações foram realizadas. O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba) colocou em regime de votação a criação da Câmara Técnica de Integração do CBH
Paranaíba, sendo aprovada por unanimidade e recebendo o nº 83/2017. Item 8. Apresentação
Projeto Legado – Agência Nacional de Águas. O senhor Deivid de Oliveira (Vice Presidente
do CBH Paranaíba) convidou o senhor Maurício Andres (ANA) para fazer a apresentação. O
senhor Maurício Andres (ANA) agradeceu o convite do CBH Paranaíba. Iniciou fazendo um
contexto histórico sobre o surgimento do Projeto Legado, que se deu em novembro e dezembro
de 2016, por meio das Portarias ANA nº 292/2016 e nº 309/2016, criou-se na ANA um Grupo de
Trabalho para apoiar a elaboração de propostas específicas em relação ao Brasil, para serem
discutidas no âmbito do 8º Fórum Mundial da Água. Explicou que os membros designados para
participar dos trabalhos, levantaram os estudos e diagnósticos já realizados sobre a gestão das
águas no Brasil, incluindo-se as 119 propostas de Projetos de Lei em tramitação no Congresso
Nacional sobre o tema. Disse que as reuniões externas iniciaram a partir de dezembro de 2016,
onde elaborou-se um plano de trabalho com agenda de atividades a partir de fevereiro de 2017,
no qual buscou-se contemplar a participação dos diferentes segmentos do SINGREH. Esclareceu
que a versão inicial (Versão Zero do Documento-Base) foi finalizada em março de 2017, por
conta do Dia Mundial da Água, quando a iniciativa do Projeto Legado foi formalmente
anunciada em cerimônia realizada junto ao Ministério de Meio Ambiente. Disse que foi criado
pela assessoria de comunicação da ANA um portal para ampla divulgação do Projeto Legado,
em que todas as contribuições recebidas por meio de formulário on line e validadas pelo Grupo
Executivo da ANA, são divulgadas no site. Os proponentes foram automaticamente informados
dessa validação e da possibilidade de que elas venham a ser incorporadas em novas versões do
Documento-Base do Projeto Legado. Disse que o Projeto Legado vem sendo apresentado em
diversas Câmaras Técnicas do CNRH, Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de
Janeiro, Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco, Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico - FMASE, entre outros. Destacou
que a ANA aceita as contribuições, críticas ou não, no desenvolvimento do Projeto, adotando a
metodologia heurística, incremental, progressiva, que escutou ativamente as propostas e os
interlocutores, registrou, incorporou e respondeu as dúvidas, sugestões ou solicitações de
mudança. Ressaltou que por este motivo a versão atual do Projeto Legado é muito diferente da
versão original, objetivando em permanecer a construção de um consenso razoável em torno das
propostas formuladas. Explicou que as questões controversas ou que não se mostraram oportunas
ou amadurecidas para sua viabilização, acabaram por ser excluídas ou colocadas como questões
a serem melhores formuladas, sendo que por outro lado, foram incluídas diversas outras questões
que inicialmente não foram identificadas pela ANA, mas apontadas no processo de consultas
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dirigidas como pertinentes, oportunas e de interesse mais amplo e geral. Disse que as reuniões
realizadas com os vários segmentos trouxeram uma oportunidade para escutar críticas às versões
anteriores do documento e a partir daí houve um esforço constante de esclarecer tais críticas e
dúvidas, apresentando melhor a metodologia do projeto. Finalizou dizendo que por meio desse
processo em que se aprimorou em aproximações sucessivas e que escutou diferentes
interlocutores, foi possível chegar a um momento conclusivo da etapa de formulação do Projeto,
com um conjunto consistente de 20 propostas voltadas para aprimorar a gestão das águas no
Brasil. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) abriu a matéria para
discussão. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) fez uma critica em relação a forma de
selecionar as propostas, considerando que não houve um comitê de julgamento e seleção, sendo
que as propostas que foram consideradas inoportunas acabaram sendo excluídas. O senhor
Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) parabenizou o senhor Maurício Andres pela apresentação.
Disse que teve a oportunidade de contribuir de forma efetiva para o Projeto Legado em convite
feito pela ANA para participar do Conselho Consultivo Legado. Falou que levou esse projeto
para ser discutido em outros espaços, como por exemplo, o Mestrado Profissional em Rede
Nacional em Gestão de Recursos Hídricos – ProfÁgua, em que alguns mestrandos contribuíram
com algumas propostas e encaminharam à ANA, oferecendo uma contribuição significativa e
importante. Aproveitou a oportunidade e ressaltou a sua insatisfação em relação a indicação à
Presidência da ANA, considerando que a indicada não tem comprovada qualificação no cenário
recursos hídricos. Falou também sobre alteração da Lei de Criação da ANA, com a mudança de
suas atribuições, em que se pretende incluir atribuições voltadas à regulação do setor de
saneamento básico. Encerrou sua fala solicitando que conste em Ata sua saudação ao senhor Ney
Murtha (ANA) e pediu que a Plenária fizesse um minuto de silêncio. O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao
senhor Ney Murtha. Item 9. Apresentação sobre a infestação da Bacia do Rio Paranaíba pela
espécie invasora Limnoperna fortunei o “Mexilhão Dourado”. O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) disse que foi informado pelo senhor Marcos Ries
(Usuários) que não poderia fazer a apresentação e solicitou que fosse pautado na próxima
reunião Plenária. Item 10. Moção manifestando estranheza, insatisfação e protesto quanto à
forma de indicação à Presidência da Agência Nacional de Águas e Moção manifestando
estranheza, insatisfação e protesto quanto à alteração da Lei de Criação da Agência
Nacional de Águas, com mudança de suas atribuições, onde se pretende incluir atribuições
relacionadas à regulação do setor de saneamento básico. (Inclusão de Pauta). O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor Mário Guerino
(Usuários) para apresentar as Moções. O senhor Mário Guerino (Usuários) disse que a primeira
Moção se baseia na manifestação contrária a indicação à Presidência da Agência Nacional de
Águas, considerando a nomeação sem comprovada qualificação e sem consultar o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos e os demais componentes do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos. Fez a leitura da Moção. Apresentou a segunda Moção que objetiva
manifestar protesto quanto a alteração da Lei de Criação da ANA, com mudança de suas
atribuições, onde se pretende incluir atribuições relacionadas à regulação do setor de saneamento
básico, por meio de Medida Provisória, alterando também a Lei Federal Nº 11.445/2007 - Lei do
Saneamento Básico. O senhor Antônio Eustáquio (Sociedade Civil) ressaltou que nunca houve
consulta aos órgãos colegiados para qualquer tipo de indicação para os cargos públicos. O senhor
Wilson Shimizu (Sociedade Civil) sugeriu inclusão de redação na Moção que se manifesta
contrário a indicação à Presidência da ANA, evidenciando que a pessoa indicada não tem perfil e
conhecimentos técnicos exigidos pelo setor. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do
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CBH Paranaíba) colocou em regime de votação as 2 (duas) Moções. A Moção manifestando
estranheza, insatisfação e protesto quanto à forma de indicação à Presidência da Agência
Nacional de Águas foi aprovada por unanimidade, recendo o Nº 20/2017. A Moção
manifestando estranheza, insatisfação e protesto quanto à alteração da Lei de Criação da Agência
Nacional de Águas, com mudança de suas atribuições, onde se pretende incluir atribuições
relacionadas à regulação do setor de saneamento básico foi aprovada por unanimidade, recendo o
Nº 21/2017. Foi solicitado pela Plenária que a Moção Nº 20/2017 seja encaminhada a
Procuradoria Geral da República e Advocacia Geral da União, além de encaminhar as Moções
Nº 20/2017 e 21/2017 ao Presidente da República, Congresso Nacional, Casa Civil, Senado
Federal, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Câmara dos Deputados. Item
11. Apresentação situação da Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná - Caramuru Alimentos
S/A. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou o senhor
Alexandre Spegiorin (Usuários) para fazer a apresentação sobre a situação da Hidrovia
Paranaíba-Tietê-Paraná. O senhor Alexandre Spegiorin (Usuários) iniciou a apresentação
explicando que a Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná tem como marco zero o porto de São Simão,
no estado de Goiás, na bacia hidrográfica do rio Paranaíba e continua na bacia hidrográfica do
rio Paraná e na bacia hidrográfica do rio Tietê. Explicou que na extensão da hidrovia existem
várias indústrias de vares setores, sendo processamento de soja, produção de biodiesel, produção
lecitina, armazenamento e transbordo, fábricas de celulose, turismo e aquicultura, sendo que
essas indústrias dependem da manutenção mínima de níveis de reservatório. Apresentou o
modelo de frota hidroviária que faz o carregamento para a Caramuru, sendo um barco
empurrador e uma chata graneleira com capacidade de carga por chata de 1.500 (mil e
quinhentas) toneladas. Explicou que no final do mês de setembro houve uma Reunião do Comitê
Técnico da Marinha em Bauru, em que o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS
informou que em 10 de outubro iria rebaixar o nível do reservatório de Ilha Solteira, de 325,4
msnm para 324,8 msnm, havendo inclusive a possibilidade de rebaixar mais, inviabilizando a
navegação das embarcações no trecho. Disse que no mesmo mês a Federação Nacional das
Empresas de Navegação Aquaviária – FENAVEGA encaminhou um ofício a ANA informando
sobre decisão do ONS em reduzir o nível do reservatório. Esclareceu que desde então a ANA
intercedeu pelos usuários da hidrovia, informando o ONS os aspectos técnicos operativos da
hidrovia na UHE de Ilha Solteira, promovendo várias reuniões para debater o assunto.
Esclareceu que algumas reuniões ficou estabelecido por estender a cota de 325,4 msnm até 15 de
dezembro de 2017. Disse que foi construído um canal chamado Pereira Barreto para ampliar a
produção de energia do sistema energético, para haver um melhor aproveitamento de geração de
energia. Disse que o canal possibilitou também a expansão da hidrovia, sendo que atualmente
este canal é chamado Tramo Norte. Disse que quando as embarcações chegam no rio tietê, tem
um trecho rochoso, com 10 km de extensão, abaixo da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava
e que qualquer redução do volume de água por parte da Usina, fica impossibilitado a navegação.
Disse que no período chuvoso, o nível do reservatório é de 326 msnm, sendo possível transportar
6.000 (seis mil) toneladas. Em condições limitadas, com o nível do reservatório em 325,4 msnm
é possível transportar 5.000 (cinco mil) toneladas. Disse que as obras nesse trecho são
fundamentais para dar continuidade em períodos críticos e que após o derrocamento será
possível navegar com nível do reservatório é de 323 msnm, transportando a quantidade de 6.000
(seis mil) toneladas. Esclareceu que em 2015 vários setores foram prejudicados, ficando quase 2
(dois) anos de interrupção na hidrovia, por conta da redução do nível do reservatório de Ilha
Solteira. Parabenizou a ANA que teve um papel importantíssimo, promovendo várias reuniões
para debater o assunto e se mostrou neutra, sem beneficiar nenhum setor. Finalizou solicitando
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apoio do CBH Paranaíba para que este assunto esteja em discussão e articulação entre os
usuários da hidrovia. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba)
agradeceu o senhor Alexandre Spegiorin (Usuários) pela apresentação e colocou a matéria em
discussão. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) sugeriu a Diretoria do CBH Paranaíba
que seja solicitado a ABHA a elaboração de Nota Técnica para fundamentar uma moção dirigida
aos órgãos responsáveis pela hidrovia, solicitando a elaboração de um Plano Integrado para
garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos e a operação da hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná
e que esta Nota Técnica seja apreciada na CTPI e posteriormente na Plenária. O senhor João
Ricardo Raiser (Poder Público) disse que é necessário trazer os problemas para dentro do
comitê, para que seja discutido e apresentar diretrizes para tratar da multiplicidade de usos na
hidrovia. Falou que concorda com o senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) sobre a
necessidade das discussões acontecerem no âmbito da CTPI. O senhor Bento de Godoy Neto
(Presidente do CBH Paranaíba) disse que a sugestão de moção é interessante. Disse que a
Nota Técnica deve ser um documento apresentado pelo CBH Paranaíba para que seja
encaminhado a todos os órgãos envolvidos no assunto. Propôs a Plenária a criação de um Grupo
de Trabalho para a elaboração de uma Nota Técnica e que esse grupo comece a se reunir no
início do ano de 2018 para que os trabalhos sejam finalizados antes do período crítico, que inicia
em meados do mês de agosto. A proposta de criação de Grupo de Trabalho foi aprovada por
todos. A Plenária iniciou a elaboração da minuta de Deliberação que institui o grupo, definindo
como atribuição a elaboração de Nota Técnica para subsidiar a discussão. O senhor Cláudio Di
Mauro (Sociedade Civil) sugeriu que o grupo seja composto por 1 (um) representante de cada
órgão gestor dos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul além da ANA e também
por 1 (um) representante da Universidade Estadual Paulista - Campus Ilha Solteira. O senhor
Marcos Cabral (Secima) solicitou 1 (uma) vaga para o Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba. O senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) solicitou
uma vaga para a Universidade Federal de Uberlândia. O senhor Antônio Eustáquio (Sociedade
Civil) solicitou 1 (uma) vaga para o Movimento Verde de Paracatu. O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) sugeriu que o grupo seja composto por 1 (um)
representante da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e 1 (um) representante do setor
de Hidroeletricidade. O senhor Alexandre Spegiorin (Usuários) solicitou 1 (uma) vaga a
Caramuru Alimentos S/A e sugeriu 02 (dois) representantes do Poder Público Municipal, sendo
1 (um) representante do município de São Simão – GO e 1 (um) representante do município de
Pederneiras – SP. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) sugeriu a
inserção de artigo em que deverá dar conhecimento da Nota Técnica ao ONS, ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil e aos Comitês de Bacias Hidrográficas compartilhadores da
hidrovia. Propôs que o grupo tenha o prazo de 6 (seis) meses para desenvolver os trabalhos e que
na 19ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba o grupo apresente um relatório preliminar dos
trabalhos. A senhora Tânia Dias (ANA) sugeriu inclusão de artigo normatilizando a
possibilidade de convite a profissionais, técnicos e representações de relevância a respeito do
referido tema. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em
votação a minuta de Deliberação que institui o Grupo de Trabalho para tratar da multiplicidade
de usos na hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná no âmbito do CBH Paranaíba. A minuta de
Deliberação foi aprovada por unanimidade, recebendo o Nº 84/2017. Item 12. Informes dos
membros do CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) informou que a Diretoria do CBH Paranaíba indicou o senhor Antônio Eustáquio
(Sociedade Civil) e o senhor Wilson Azevedo (Usuários) para representar o CBH Paranaíba na
composição do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.
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Item 13. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Bento de Godoy Neto, Presidente
do CBH Paranaíba, encerrou a reunião. Eu, Marcelo Pereira da Silva, 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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Marcelo Pereira da Silva

Bento de Godoy Neto
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Secretário Adjunto do CBH Paranaíba

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
11
12

Entidade
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos - Secima
Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA
Prefeitura Municipal de Morrinhos
Prefeitura Municipal de Rio Verde
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Amigos das Águas
Associação Pomar
Movimento Verde de Paracatu
Associação para Gestão Socioambiental
do Triângulo Mineiro - ANGÁ
Associação Comunitária do Núcleo Rural

Representante
Rodrigo Batista de Paula
João Ricardo Raiser

Patrícia Valls e Silva

Rafael Machado Mello

Osmar Saran
Valéria Leão Souza
Angélica da Fonseca Melo
Ivan Bispo
Leila Ferreira Rezende
Antônio Eustáquio Vieira
Nilo André Bernardi Filho
Marcelo Pereira da Silva

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Córrego da Onça
Instituto Oca do Sol
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH - GO
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento de Municipal de Água 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
Grupo Associação de Pesquisa do
Sudoeste Goiano
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Brasil Foods
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Enel Green Power Cachoeira (antiga

João Climaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Wilson Akira Shimizu
Cláudio Antônio Di Mauro
Henrique Luiz de Araújo Costa
Mário Cesar Guerino
Luiz Humberto de Freitas
Fábio Bakker Isaías
Bento de Godoy Neto
Vitor Alberto Simão
Abel Enrique Elias Briceno
Fernando Costa Faria
João Paulo de Almeida
Deivid Lucas de Oliveira
Marcos Alexandre Ries

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A)

28
29
30
31
32

CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Dênio Drummond Procópio
Caramuru Alimentos S/A
Alexandre Spegiorin de Almeida
Caramuru Alimentos S/A
Renato Gomes Pereira
Cia. Thermas do Rio Quente
Wilson de Azevedo Filho
Praia Clube
Márcia Maria de Oliveira
Anexo II
Outras Presenças

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Entidade
ABES - GO
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
Adasa
ANA
ANA
Aprogeo Trialto
CBH Araguari

487
488

Representante
Valéria Moreira Silva
Adriana Maria da Silva
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães
Polyanna Custódio Duarte
Sérgio Leal
Alba Evangelista Ramos
Maurício Andres Ribeiro
Tânia Regina Dias da Silva
Fernando Abdalla
Thiago Alves do Nascimento

12
13
14
15
16
17
18
19
20
489

CBH Baixo Paranaíba
CBH Santana Aporé
Franco Propaganda
Grupo de Trabalho de Integração
Prefeitura de Sacramento
SECIMA
SECIMA
SECIMA
UNIRV

Hornella Crysthine Duarte Urzêdo
Paulo Sérgio Gomes
Nara Núbia Santos
Bruno Gonçalves dos Santos
Marinho Martins
Marcos Aurélio Antunes
Marcos Francisco Cabral
Maurício Veiga
Cláudio Costa Barbosa

