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Ata da Vigésima Segunda Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba
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Às nove horas e dez minutos do dia dezenove de março do ano de dois mil e dezenove na
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP), Avenida Antônio
Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, em Uberlândia - MG, teve início a
vigésima segunda Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
(CBH Paranaíba). Compuseram a mesa o senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba), o senhor Fábio Bakker Isaías (Secretário do CBH Paranaíba) e o senhor Humberto
Cardoso Gonçalves (Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas). O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente
do CBH Paranaíba) verificou o quórum regimental, registrou a presença de quarenta membros,
sendo trinta e três titulares, três suplentes no exercício da titularidade e quatro suplentes. Item 1.
Abertura da 22ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Executou-se o Hino Nacional
Brasileiro. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu a
presença de todos, à Amvap pela cessão do espaço e solicitou que a mesa fosse desfeita. O
Presidente apresentou a Gerente Técnica da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas – Abha Gestão de Águas, a senhora Maria Isabela de Souza, e
informou que ela iniciou suas atividades no mês de janeiro, em atendimento a uma das
exigências do Edital de seleção da Entidade Delegatária do CBH Paranaíba. A senhora Maria
Isabela de Souza (Abha Gestão de Águas) se colocou à disposição para apoiar à execução dos
projetos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e implementar os instrumentos de gestão,
desempenhando o melhor trabalho possível. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do
CBH Paranaíba) solicitou a inversão de pauta, trocando o item 6. Celebração pelo Dia Mundial
da Água, pelo item 3. Deliberação CBH Paranaíba concedida “ad referendum”. A inversão foi
aprovada por unanimidade. Item 2. Exame da Ata da 21ª Reunião Ordinária do CBH
Paranaíba. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em apreciação e votação a ata da vigésima
segunda Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, aprovada por unanimidade. Item 3. Celebração
pelo Dia Mundial da Água. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) convidou o senhor Humberto Cardoso Gonçalves (Superintendente de Apoio ao
Singreh da ANA) para proferir a apresentação. O senhor Humberto Cardoso Gonçalves (ANA)
agradeceu o convite do CBH Paranaíba e falou que o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (Singreh) é um compartilhamento de poder e responsabilidade, em que as
suas, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Comitês de Bacias
Hidrográficas (CBHs), Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e outros arranjos, são
elementos importantes para o fortalecimento do Singreh, conforme preconiza a lei. Ele reforçou
que os membros dos CBHs são os militantes desse processo e o que enaltece ainda mais o
Sistema é ser formado por voluntários, que se organizam e se articulam para uma melhor gestão
da bacia. Ele falou, ainda, que o Comitê tem um papel importante na gestão de recursos hídricos,
visto que dá apoio ao órgão gestor para a implementação das políticas na bacia, como o Plano de
Recursos Hídricos. Gonçalves informou que há nove CBHs Federais instalados; trinta e quatro
por cento do território brasileiro está coberto por CBHs, neles, setenta e quatro por cento dos
municípios brasileiros estão dentro dos CBHs, setenta e sete por cento da população brasileira
está envolvida dentro de CBHs; sessenta e três por cento com Planos de Recursos Hídricos
elaborados ou em elaboração; e vinte e dois por cento com cobrança pelo uso de recursos
hídricos implementada ou aprovada, demonstrando que o Singreh está funcionando, em alguns
lugares mais efetivamente e em outros vem se aperfeiçoando. Ele exemplificou explanando sobre
o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, que está localizado nos estados da
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Paraíba e Rio Grande do Norte, localizado em uma região semiárida, que está totalmente ligada à
operação de açudes. O Superintendente apontou que existe dificuldade, visto que esses açudes
são geridos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), que não possuem
recursos financeiros suficientes. O CBH Piancó-Piranhas-Açu passou por uma crise nos últimos
seis anos e um conflito estabelecido entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte pelo uso
da água para abastecimento da população. Segundo ele, o Comitê intermediou a solução de
conflitos e assumiu o papel de ser o protagonista na situação de crise na bacia, junto aos três
órgãos gestores, que são: Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Executiva de Gestão de
Águas da Paraíba (Aesa) e o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte
(Igarn). Esses órgãos começaram a dialogar com o Comitê para analisar de que forma poderiam
administrar o processo, sendo identificado pelo Comitê que a água liberada para o açude não
chegava à cidade, pois se perdia na quantidade de vegetação do rio. Diante da problemática, o
Comitê se articulou, conseguindo junto à Prefeitura recursos e máquinas para limpar e corrigir as
margens do rio e uma autorização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério Público para entrar com máquinas dentro do rio.
Humberto Gonçalves ressaltou que a ANA vem fortalecendo os órgãos gestores, por meio do
Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão). Ele ainda
reforçou que a ANA possui uma coordenação específica de capacitação, que oferece cursos
gratuitos, que podem ser presenciais, semipresenciais ou à distância, além de financiar pesquisas
na área de gestão e regulação de recursos hídricos em mestrados, doutorados e pós-doutorado.
Ele destacou Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas
(Procomitês), que prevê o aporte de cinquenta mil reais por Comitê. Para finalizar, Gonçalves
parabenizou os membros do CBH Paranaíba pelo esforço coletivo e individual, pelo
voluntarismo em participar das reuniões, discutindo a gestão de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) agradeceu ao senhor superintendente da ANA, ressaltando a importância em trazer
estas reflexões e que vem trabalhando em como fortalecer o Comitê em um cenário de extremas
mudanças, como está sendo apresentando. O senhor Antônio Eustáquio Vieira (Sociedade
Civil) falou que em Minas Gerais vários Comitês têm a intenção de implementar a cobrança pelo
uso da água, inclusive o CBH Paracatu, no qual faz parte, no entanto, existe uma rejeição muito
grande por conta do contingenciamento do recurso no Estado e perguntou de que forma a ANA
enxerga essa situação. O senhor Humberto Cardoso Gonçalves (ANA) respondeu que o CBH
Paracatu é um Comitê Estadual e sua relação é com o governo do estado de Minas Gerais. Ele
exemplificou mostrando o que ocorre no CBH Paranapanema, um Comitê Federal, onde os
Comitês Afluentes localizados no estado de São Paulo já possuem cobrança, no entanto, os
Comitês Afluentes no estado de Paraná não a possuem. Gonçalves pontuou que a expectativa é
que com a mudança de governo se tenha um avanço nesta questão. Contudo, ele ponderou que a
ANA não pode interferir neste processo, mas pode analisar uma maneira de articular com o
estado. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) mencionou o esvaziamento do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e apontou ser necessário que os Comitês
Federais tenham um posicionamento muito claro, para que não resulte na paralização das pautas
ou na necessidade da ANA ter que tomar decisões autocráticas, e solicitou um posicionamento
da ANA a respeito. Ele destacou que em seu entendimento os Comitês de Bacias Hidrográficas
não são apoios aos órgãos gestores e Conselhos de Recursos Hídricos, e sim os órgãos gestores
são os operacionalizadores das políticas de recursos hídricos definidas pelos colegiados. O
senhor Humberto Cardoso Gonçalves (ANA) observou que o CNRH precisa ser ajustado e que
há dois anos vem lutando junto à ANA e à Secretaria de Recursos Hídricos para que as reuniões
sejam mais estruturadas, com identificação dos conselheiros, para que haja mais transparência no
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regime de votação. Ele mencionou também que existe custo e esforço para reunir conselheiros do
país inteiro para a sessão, e a grande maioria dos conselheiros vai almoçar e não retorna, porém,
se utilizou regimentalmente do quórum. Ele também comentou a fraca representação do Poder
Público, devido à ausência de prefeitos e secretários. Para finalizar, sugeriu que se paute matérias
estratégicas sobre gestão de recursos hídricos, para maior engajamento dos conselheiros. O
senhor Marcos Antônio Correntino (Sociedade Civil) perguntou ao senhor Humberto Cardoso
Gonçalves (ANA) qual o seu posicionamento em relação ao Singreh estar vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), ressaltando que, para ele, a mudança trará um
enfraquecimento para a gestão de recursos hídricos. O senhor Humberto Cardoso Gonçalves
(ANA) falou que recentemente esteve reunido com o Ministro do Desenvolvimento Regional,
senhor Gustavo Canuto, e que o Ministério hoje está divido em três áreas: água, saneamento e
moradia, além do suporte das superintendências que estão vinculadas. Segundo ele, um
Ministério que agrega estas três áreas é positivo e terá avanços significativos. Gonçalves pontuou
que inicialmente houve uma preocupação com a desvinculação da ANA ao Ministério de Meio
Ambiente (MMA), no entanto, atualmente é possível perceber que está em um ambiente mais
organizado, estruturado e com maior articulação interna. O senhor José Márcio Margonari
(Poder Público) falou sobre a necessidade da Diretoria do CBH Paranaíba organizar uma
agenda de visitas às autoridades Federais, Estaduais e Municipais no intuito de buscar um
fortalecimento, articulação e avançar em ações que fogem da competência do Comitê. Ele
pontuou a importância de pautar sobre a falta de estrutura material e técnica dos órgãos
ambientais da União, Estados e Municípios e articular para que a área ambiental seja priorizada.
Observou que os órgãos ambientais são parceiros do Comitê e tem a tarefa de fiscalizar e
contribuir para que se tenha água em quantidade e qualidade, porém, sem estrutura adequada a
gestão de recursos hídricos fica limitada. O senhor Humberto Cardoso Gonçalves (ANA)
ratificou dizendo que o processo de articulação entre os Comitês de Bacias Hidrográficas e os
Municípios é fundamental, pois os problemas acontecem de fato nos Municípios. Item 4.
Deliberação CBH Paranaíba concedida “ad referendum”. O senhor Breno Esteves Lasmar
(Presidente do CBH Paranaíba) pontuou que a Deliberação nº 102/2018, que altera o artigo 3º,
da Deliberação nº 95/2018, que institui o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, foi
emitida ad referendum, em virtude do período de vigência do grupo ter encerrado em trinta e um
de dezembro de dois mil e dezoito, e em função do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
nº 006/ANA/2012, o grupo foi prorrogado até trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove,
coincidente com o período da vigência do aditivo. Colocou em apreciação a Deliberação, que foi
referendada pela plenária por unanimidade. Item 5. Minuta de Deliberação CBH Paranaíba. O
senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) informou que a minuta de
deliberação que define os critérios para hierarquização de projetos de demanda espontânea e
demanda induzida a serem contratados com os recursos financeiros oriundos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos no âmbito do CBH Paranaíba foi apreciada pela CTI e pela CTPI. O
senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) observou que o recurso disponível para os projetos
de demanda espontânea está dividido por estado e que o melhor projeto será escolhido pelo
Comitê Estadual, podendo abranger o valor total do montante disponibilizado e os outros CBHs
ficariam sem recurso, com isso, um Comitê mais organizado, como por exemplo o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH PN2), teria mais chances em aprovar um projeto, não
havendo isonomia entre os Comitês. Segundo Malacco, é consenso entre o Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (CBH PN1) e do Baixo Paranaíba (CBH
PN3) que o recurso disponível para o estado de Minas Gerais seja fracionado entre os Comitês.
Ele sugeriu, ainda, que no edital de chamamento solicite uma carta proposta, com um projeto
mais simplificado, e a Entidade Delegatária desenvolveria o projeto, visto que ela possui esta
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competência e recurso para tal finalidade. A preocupação, segundo ele, é que os critérios
propostos afastem as entidades por conta da complexidade. O senhor Breno Esteves Lasmar
(Presidente do CBH Paranaíba) esclareceu que a regras serão estabelecidas no edital de
chamamento, que trará o formato para apresentação dos projetos, porém, o edital não poderá
deixar de dispor de condições mínimas para categorizar, hierarquizar e chegar a uma conclusão
de qual projeto irá avançar. Ele observou que nesse primeiro exercício de demanda espontânea o
montante do recurso é limitado e o edital trará as informações dos valores disponíveis e se
poderão ser apresentados projetos nos valores máximos do aporte. O senhor João Clímaco
Soares (Sociedade Civil) falou que a minuta de deliberação deve vedar a participação das
entidades diretamente envolvidas no Comitê, conforme regulamenta a lei e que as Câmaras
Técnicas do CBH Paranaíba devem acompanhar e fiscalizar todo o trâmite. O senhor Breno
Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) reafirmou que esta minuta de deliberação
dispõe de aspectos generalistas e a parte operacional, que trará o detalhamento, será trazido no
edital de chamamento. Quanto aos critérios de vedação por motivos legais poderão estar no
edital ou não, pois não há necessidade de colocar o que já está previsto em lei. O senhor Márcio
Freitas (ANA) observou que a minuta de deliberação já foi amplamente discutida na CTPI e que
é necessário executar os projetos ainda este ano, para que haja o desembolso do recurso, tendo
em vista que é meta do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão celebrado entre ANA e Abha
Gestão de Águas o desembolso de trinta por cento do recurso arrecadado, e que se os projetos
passarem pelas Câmaras Técnicas, não haverá desembolso do recurso neste ano. Ele esclareceu
que este é o primeiro ano de aplicação do recurso em projetos de demanda espontânea e
certamente os próximos critérios serão aperfeiçoados ao longo do tempo. Freitas defendeu os
critérios estabelecidos, visto que a Entidade Delegatária não possui neste momento corpo técnico
e nem estrutura suficiente para executar projetos primários e o Comitê precisa compreender a
realidade da bacia e projetar para que em dois mil e vinte se tenha outra realidade. Ele destacou
também que, conforme definido pela CTPI e disposto no Anexo III da minuta de deliberação, os
projetos seguirão as seguintes etapas: Abertura do edital de chamamento; Envio das propostas
pelos CBHs Afluentes à Secretaria Executiva do CBH Paranaíba; Envio das propostas à Entidade
Delegatária; Análise das propostas pela equipe técnica da Entidade Delegatária e envio da
hierarquização das propostas para validação do processo pela CTPI. A senhora Maria
Consolacion Udry (Sociedade Civil) perguntou se seria possível incluir na minuta de
deliberação um percentual de cinquenta por cento para projetos relacionados aos sistemas
produtores de água, visando a preservação, conservação e conhecimento do ciclo da água. Ela
propôs a inclusão de artigo 3º na minuta de deliberação, colocando que o resultado final será
validado pela CTPI como instância final, considerando que apenas no Anexo II da minuta de
deliberação dispõe de tal informação. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) observou que as linhas de ação prioritárias serão definidas no edital de chamamento,
seguindo as prioridades já dispostas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba (PRH Paranaíba) e que a sugestão de inclusão de artigo 3º será submetida à plenária.
O senhor Wilson de Azevedo (Usuários) retificou que é atribuição do Comitê aprovar os
projetos que serão executados com o recurso da cobrança pelo uso da água por meio de
deliberação e que subtrair as competências do plenário do Comitê enfraquece a Política Nacional
de Recursos Hídricos. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) falou
que, de acordo com o Anexo II da minuta de deliberação, os Comitês Afluentes deverão
apresentar a recomendação dos projetos por meio de instrumento legal pertinente, não cabendo
ao CBH Paranaíba decidir pelo CBH Afluente. Ele esclareceu que a Abha irá avaliar as
demandas encaminhadas seguindo as regras estabelecidas pelo CBH Paranaíba e posteriormente
encaminhar a hierarquização para validação da CTPI. A senhora Jordana Girardello
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(Usuários) pontuou que a minuta de deliberação dispõe os critérios para seleção dos projetos de
demanda espontânea que serão apresentados no edital de chamamento e que a partir do momento
que o Comitê priorizar uma ação específica, passa a ser uma demanda induzida, devendo ser
publicado edital de chamamento para tal finalidade, direcionando a ação específica. O senhor
Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou manifestação da Abha em relação a sua sugestão
que os projetos sejam apresentados por meio de carta proposta, tendo em vista que o senhor
Márcio Freitas (ANA) expôs que a Abha não possui capacidade técnica. A senhora Maria
Isabela de Souza (Abha Gestão de Águas) esclareceu que existem três mecanismos que serão
pontuados, que são: análise do projeto, ações prioritárias e boas práticas e os projetos melhores
pontuados serão selecionados. Falou que se for necessário, será feita uma complementação no
projeto, desde que seja de interesse do Comitê. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil)
reforçou que em dois mil e vinte o edital seja simplificado, dando oportunidade para entidades
que possuem carta proposta. Em relação a dividir o recurso do Estado entre os três Comitês
Mineiros, o CBH PN2 também se manifestou favorável, segundo ele, e reiterou que no edital de
chamamento o recurso destinado para Minas Gerais seja divido. O senhor João Clímaco Soares
(Sociedade Civil) também propôs que sua solicitação de vedar a participação das entidades
diretamente envolvidas no Comitê e que as Câmaras Técnicas do CBH Paranaíba devem
acompanhar e fiscalizar todo o trâmite, fique para discussão no próximo edital, em dois mil e
vinte. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) propôs que seja
realizada primeiramente a votação da minuta de deliberação elaborada pela CTPI e
posteriormente a votação das inclusões de redação, sendo duas propostas: a inclusão de art. 3º na
minuta de deliberação, conforme solicitado pela senhora Maria Consolacion Udry (Instituto Oca
do Sol) e que a validação do processo seja feita pela plenária do CBH Paranaíba, conforme
proposta do senhor Wilson de Azevedo (AMAT). A senhora Maria Consolacion Udry
(Sociedade Civil) foi contra a proposta de votação. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade
Civil) falou que em relação a algumas incertezas está pedindo vista da minuta de deliberação que
define os critérios para seleção de projetos. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do
CBH Paranaíba) concedeu o pedido de vista à entidade Fonasc, que tem como representante o
senhor João Clímaco Soares, contudo lamentou o pedido de vista, considerando que há o espaço
para a plenária, que está discutindo a mais de uma hora contribuições de melhoria para a minuta
de deliberação. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) retirou o pedido de vista. O
senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) colocou em regime de votação
a minuta de deliberação que define os critérios para hierarquização dos projetos, com inclusão do
art. 3º “O resultado final deverá ser aprovado pela plenária do CBH Paranaíba.” (proposta
AMAT e Instituto Oca do Sol), recebendo doze votos favoráveis. Posteriormente, colocou em
regime de votação a minuta de deliberação com inclusão do art. 3º “O resultado final será
validado pela CTPI como instância final.” (proposta CTPI), recebendo vinte e dois votos
favoráveis. A Deliberação recebeu o nº 103/2019. A senhora Maria Consolacion Udry
(Sociedade Civil) solicitou que conste em Ata que as propostas apresentadas para os critérios de
hierarquização dos projetos serão rediscutidos no ano de dois mil e vinte. Item 6. Minuta de
Moção CBH Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba)
convidou o senhor Renato Júnio Constâncio (Membro do GT Hidrovia) para apresentação da
minuta de Moção. O senhor Renato Júnio Constâncio (Membro do GT Hidrovia) esclareceu
que durante a primeira Reunião do GT Hidrovia, realizada no dia quatorze de fevereiro de dois
mil e dezenove, em Goiânia - GO, foi elaborada pelo grupo a minuta de moção em que solicita
ao Ministério da Infraestrutura e Governo do Estado de São Paulo a adoção de medidas que
possam imprimir celeridade na execução e conclusão da obra de derrocamento à jusante da UHE
Nova Avanhandava. Ele ponderou que a minuta foi apreciada durante a quadragésima nona
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Reunião CTPI, realizada nos dias quatorze e quinze de fevereiro, em Goiânia - GO. O senhor
Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) abriu a matéria para discussão e
colocou em votação a minuta de moção que solicita ao Ministério da Infraestrutura e Governo do
Estado de São Paulo a adoção de medidas que possam imprimir celeridade na execução e
conclusão da obra de derrocamento à jusante da UHE Nova Avanhandava, sendo aprovada por
unanimidade. A Moção recebeu o nº 22/2019. Item 7. Apresentação do Relatório de
Atividades do CBH Paranaíba, exercício 2018. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente
do CBH Paranaíba) convidou o senhor Fábio Bakker Isaías (Secretário do CBH Paranaíba)
para proferir apresentação. O senhor Fábio Bakker Isaías (Secretário do CBH Paranaíba)
iniciou mostrando que durante o exercício de dois mil e dezoito o CBH Paranaíba realizou seis
Reuniões Plenárias, sendo duas Ordinárias, três Extraordinárias e uma Assembleia de Posse.
Falou que foram realizadas seis Reuniões da CTPI e cujo os principais encaminhamentos foram:
Aprovação dos sete projetos do Distrito Federal para aplicação dos recursos oriundos da
cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba; Aprovação da minuta do Sexto
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012; Aprovação da minuta de deliberação
que aprova o Orçamento de dois mil e dezenove com os recursos originários da cobrança pelo
uso de recursos hídricos na bacia do rio Paranaíba. Três Reuniões da CTI e os principais assuntos
debatidos foram: Manifestação do CBH Paranaíba em apoio aos Comitês de Bacias
Hidrográficas Afluentes ao Rio Paranaíba para atualização e aprovação dos Planos de Ação de
Recursos Hídricos; Discussão dos critérios para seleção de projetos de demanda espontânea e
demanda induzida a serem contratados com os recursos financeiros oriundos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos no âmbito do CBH Paranaíba e o novo formato para apoio ao
fortalecimento aos Comitês de Bacia Afluentes em substituição ao Programa de Apoio aos
Comitês de Bacias Afluentes ao Rio Paranaíba. Quatro Grupos de Trabalho instalados, sendo
eles: o GT Edital que realizou uma Reunião, o GT Revisão Regimental que realizou seis
Reuniões, o GT Hidrovia que realizou quatro Reuniões e o GT SIG que realizou três Reuniões.
A Comissão Eleitoral que conduziu o Processo Eleitoral, gestão 2018 - 2022, realizou duas
Reuniões; Comissão de Julgamento para seleção de Entidade Delegatária, realizou três Reuniões;
e quatro Plenárias Setoriais para eleição dos membros do CBH Paranaíba, gestão 2018-2022.
Quatro Reuniões da Diretoria do CBH Paranaíba e quatro Reuniões da Diretoria do CBH
Paranaíba Conjuntas. Os membros do CBH Paranaíba participaram, ainda, de reuniões em
instâncias externas, sendo: a trigésima nona Reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
de Mato Grosso do Sul, as centésima quadragésima segunda, centésima quadragésima quarta,
centésima quadragésima quinta e centésima quadragésima sexta Reunião da Câmara Técnica de
Assuntos Legais e Institucionais do CNRH, a primeira, terceira, quarta e quinta Reunião
Ordinária do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas,
Seminário Objetivos e Desenvolvimento Sustentável e os Desafios para a Gestão da Água e do
Saneamento no Brasil; visitas técnicas para conhecer o Sistema de Informação Geográfica (SIG)
da Agência Peixe Vivo e do IGAM; visita técnica para conhecer o Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da ANA; oitavo Fórum Mundial da Água;
Abertura da Semana do Meio Ambiente; Vigésimo Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas (Encob); Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do
Baixo Paranaíba; Encontro Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, Curso
Fortalecimiento de los Organismos de Cuencas y Gobernanza del Agua em América Latina; e o
Seminário Objetivos e Desenvolvimento Sustentável: Água e Saneamento, propostas para
implementação no Brasil. Para finalizar, mostrou que o CBH Paranaíba aprovou dezessete
Deliberações e duas Portarias CTPI. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) falou
que o Relatório de Atividades dispõe apenas da participação dos membros do CBH Paranaíba,

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

devendo dispor dos encaminhamentos que foram feitos e que desde o ano passado solicitou que o
relatório fosse aprimorado. Ele ressaltou a importância de ser um documento legal do Comitê
submetido à aprovação da plenária. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) ponderou que o Relatório de Atividades encaminhado a todos está mais completo
que a apresentação feita e dispõem dos principais encaminhamentos das reuniões realizadas,
decisões tomadas, encaminhamentos que resultaram em deliberações e alinhamentos
institucionais. O senhor Mário Guerino (Usuários) sugeriu que seja solicitado ao membro
participante de eventos externos uma explanação ao Comitê do que foi discutido no evento. O
senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) ratificou, sugerindo que os membros indicados a
participar nas instâncias externas, como os CRH e FNCBH, além dos eventos externos, recebam
orientações da Diretoria do CBH Paranaíba para se posicionarem. Pontuou também que a
representação do Comitê no FNCBH deve ser mais transparente. O senhor Breno Esteves
Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) observou que a sugestão é pertinente e que o ideal de
um colegiado é conseguir ter a sua opinião sobre determinado assunto e o representante
conseguir levar esta opinião. Ele falou que pautará para próxima reunião plenária a questão da
representação, traçando linhas e diretrizes para participação dos membros em eventos externos, a
fim de estabelecer uma relação que traga conforto para plenária e para que o representante tenha
segurança para tomada de decisões. O senhor Antônio Eustáquio Vieira (Sociedade Civil)
disse que é um grande desafio criar um mecanismo para representar uma ideia do Comitê e
atualmente, como representante do Comitê no FNCBH, utiliza de sua vivência dentro do Comitê
para defender um posicionamento. Item 8. Apresentação do Relatório de Execução e
Avaliação do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, exercício 2018. O senhor Breno Esteves
Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) convidou a senhora Cynthia Guerra (Abha Gestão de
Águas) para proferir apresentação. A senhora Cynthia Guerra (Abha Gestão de Águas)
informou que realizaria uma apresentação sucinta, visto que o Relatório de Execução e o
Relatório Financeiro, referente ao exercício de dois mil e dezoito foram encaminhados a todos os
membros para conhecimento e que a apresentação se resumiria no cumprimento das metas do
Programa de Trabalho do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012,
celebrado entre ANA e Abha com anuência do CBH Paranaíba. O Indicador 1 - Disponibilização
de Informações contém o sub-indicador em 1.A - Conteúdo disponibilizado e atualizado na
página eletrônica do CBH Paranaíba, com a finalidade de avaliar a disponibilização e atualização
de informações nos sites do Comitê e da Entidade Delegatária, como por exemplo: Decreto de
Criação do Comitê, Regimento Interno, Atas das Reuniões, Moções, Deliberações, Legislação de
recursos hídricos, cobrança e arrecadação, entre outros. A meta deste indicador é nove e foi
alcançada. 1.B - Boletim Eletrônico Trimestral, tem como meta a elaboração de quatro boletins
trimestrais, e no ano passado foram realizados cinco boletins, sendo uma edição especial que
divulgou a participação dos membros do CBH Paranaíba no Vigésimo Encob e de Reuniões da
Diretoria do CBH Paranaíba realizada com os Órgãos Gestores e a CTI do CBH Paranaíba,
durante a programação do encontro. Indicador 2 - Planejamento e Gestão, sub-indicador 2.A –
Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para aplicação dos recursos oriundos da
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba para o período de
dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um: o Contrato de Gestão foi prorrogado até trinta e um
de dezembro de dois mil e dezenove, e por orientação da ANA e articulação entre os signatários
do Contrato, definiu-se pela elaboração de um Orçamento para o exercício dois mil e dezenove,
coincidente com o período em que foi prorrogado o contrato com a Abha, o que foi
desenvolvido. O sub-indicador 2.B – Relatório de Acompanhamento, tem como objetivo avaliar
a elaboração do Relatório Anual de acompanhamento das ações executadas com o recurso da
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia do Rio Paranaíba, com meta dois, aferida
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considerando a elaboração do relatório e a apresentação do relatório aos membros do Comitê na
última reunião plenária do exercício, ações executadas pela Abha. O sub-indicador 2.C trata-se
da elaboração de Termo de Referência para contratação da revisão do Plano de Comunicação, na
qual foi cumprida. No Indicador 3 - Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos, o sub-indicador
3.A – Índice de Desembolso Anual (%) tem como objetivo o desembolso de trinta por cento do
valor anual repassado pela ANA, o desembolso foi de quarenta por cento, portanto a meta foi
atingida. O sub-indicador 3.B - Estratégia de Integração para Bacia do Rio Paranaíba, objetiva
avaliar a proposição de estratégia de integração para a Bacia do Rio Paranaíba. A coordenadora
da Abha relembrou a participação da entidade no Edital Conjunto nº 001/2018 para Seleção de
Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba e do Rio Araguari, em que elaborou um Plano de Trabalho a fim de atender as
exigências do Edital e para elaboração deste Plano de Trabalho foi realizado um diagnóstico do
cenário atual da gestão na Bacia do Rio Paranaíba, onde foi possível conhecer os diferentes
níveis da implementação dos instrumentos de gestão na bacia, o desnivelamento dos Comitês
Afluentes e as diferentes fases dos órgãos gestores na implementação da Política de Recursos
Hídricos, que resultou em uma proposta de integração para toda bacia. Passou para o subindicador 3.C - Atendimento ao Usuário em cobrança, que tem por finalidade sanar dúvidas e
prestar orientações sobre os dados na base do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos
Hídricos, por meio de Central Telefônica de Atendimento, com meta de prestação de serviço nos
doze meses do ano, o serviço está em operação desde o mês de janeiro de dois mil e dezoito.
Indicador 4 - Acompanhamento dos Investimentos, que tem por finalidade a elaboração de
Termo de Referência para contratação de empresa especializada em serviço de informação para
desenvolvimento de portal de acompanhamento via Web das ações em execução e executadas
com os recursos arrecadados da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba, o Termo de Referência foi elaborado e a empresa já foi contratada, sendo
iniciado a elaboração do escopo do portal e meta foi concluída. No Indicador 5 Reconhecimento do CBH Paranaíba, em que os membros do CBH Paranaíba avaliaram a atuação
da Abha como Secretaria Executiva, tendo meta dez, foi aferida por meio de aplicação de
questionário alcançando a média de oito virgula cinco pontos. Na avaliação realizada pela
Comissão de Avalição dos Contratos de Gestão, no que se refere as metas, foi mesurada a
seguinte pontuação: Indicador 1 - Disponibilização de Informações, nota dez; Indicador 2 Planejamento de Gestão, nota oito, justificou que a nota se deu em virtude da não elaboração dos
critérios para seleção dos projetos; Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, nota
dez; Indicador 4 - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança, nota dez; e
Indicador 5 - Reconhecimento pelos Membros do Comitê, nota oito virgula cinco. A nota geral
atribuída a Abha foi nove virgula um configurando conceito ótimo. O senhor João Clímaco
Soares (Sociedade Civil) perguntou se no Programa de Trabalho existe algum indicador
referente à inadimplência dos usuários na bacia do rio Paranaíba e caso não tenha, questionou se
esta informação está disponível para o público. A senhora Cynthia Guerra (Abha Gestão de
Águas) pontuou que o Programa de Trabalho não dispõe desta meta, no entanto, toda a relação
dos usuários pagantes e inadimplentes está disponível no site do CBH Paranaíba, sendo
atualizado à medida que a ANA repassa os dados. Ela ressaltou que a estimativa de arrecadação
pelo uso da água em dois mil e dezoito era de seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil,
oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos e o total arrecadado foi de seis milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos
totalizando uma taxa de inadimplência de aproximadamente cinco por cento. O senhor
Fernando Costa Faria (Usuários) falou que atualmente é disponibilizado no site do Comitê
apenas as informações de arrecadação da cobrança na bacia por cada usuário e solicitou que seja
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disponibilizado também os dados referentes a arrecadação categorizados por finalidade de uso. A
senhora Cynthia Guerra (Abha Gestão de Águas) informou que será solicitada a área Técnica
da Abha a elaboração da planilha com os valores arrecadados por cada setor dos usuários da
bacia e posteriormente divulgados a todos. A senhora Maria Consolacion Udry (Sociedade
Civil) perguntou se o recurso pelo uso de recursos hídricos na bacia é aplicado no mesmo ano
em que foi arrecadado e questionou qual o montante que atualmente tem em caixa e qual o valor
previsto para arrecadar e para desembolsar em dois mil e dezenove. O senhor Breno Esteves
Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) observou que o Orçamento dois mil e dezenove
dispõe dos valores disponíveis para cada Unidade da Federação e em quais programas e ações
serão aplicados os recursos. Esclareceu que o valor arrecadado em dois mil e dezoito que será
aplicado em dois mil e dezenove é de seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e
noventa e um reais e setenta e nove centavos. A senhora Maria Consolacion Udry (Sociedade
Civil) perguntou qual o custo da Entidade Delegatária no exercício de dois mil e dezoito e qual o
montante para dois mil e dezenove. O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu que o valor
disponível para o custeio da Entidade Delegatária é de sete virgula cinco por cento do total
arrecadado na bacia, no entanto, este montante não é suficiente para manter seu custeio, sendo
repassado pela ANA um aporte adicional. Em dois mil e dezoito o custeio da Entidade
Delegatária foi de um milhão, trezentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
doze centavos e que para o exercício de dois mil e dezenove o custeio será aproximadamente de
um milhão e oitocentos mil reais, ultrapassando em aproximadamente trinta por cento do valor
disponível. Freitas ressaltou que o valor arrecadado hoje não é suficiente para a sustentabilidade
da Entidade Delegatária e que para os próximos anos não haverá aporte financeiro da ANA,
sendo necessário rever mecanismos para se chegar a sustentabilidade. A senhora Maria
Consolacion Udry (Sociedade Civil) pontuou que a administração pode ser feita de acordo com
o que se tem disponível e que a eficiência da gestão é decidida pelos próprios gestores. Portanto,
se não há recurso suficiente deve se abrir mão de algo e enxugar as ações para que caiba dentro
do orçamento. O senhor Márcio Freitas (ANA) esclareceu que o Comitê precisa diferenciar o
que é custeio da Entidade e o que é investimento na bacia. Como exemplo, pontuou os projetos
de demanda espontânea, em que houve a solicitação por parte de um membro que fosse aceito
apenas ideias de projetos e que demandasse para a equipe técnica da Abha a competência de
elaborar o projeto e executar, neste caso será utilizado o recurso do custeio da Entidade e na
elaboração dos critérios dos projetos para demanda espontânea foi apresentada esta problemática
e pensado em uma maneira de diminuir os custos da Entidade. Pontuou, ainda, que está sendo
discutido a elaboração do Sistema de Informações Geográficas do Comitê em parceria com a
ANA, e que o Distrito Federal está ajudando a Abha na elaboração dos Termos de Referência
para execução dos projetos aprovados em dois mil e dezoito, ambas ações no intuito de diminuir
os custos da Delegatária. Ressaltou, também, que quando o Comitê define por criar mais grupos
de trabalhos, agendar reuniões além do programado, está aumentado o custeio da Abha. O senhor
Fernando Costa Faria (Usuários) falou que é essencial uma aplicação mais efetiva do recurso
arrecadado, sendo necessário que a Diretoria do CBH Paranaíba trabalhe politicamente para que
seja resolvido. Ele sugeriu que seja feito uma avaliação periódica da aplicação do recurso, para
que não chegue ao final do ano com dinheiro em caixa, pois se continuar sem aplicação do
recurso a cobrança ela deve ser suspensa. Ele sugeriu também que se não houver o aporte da
ANA em dois mil e vinte, impossibilitando a manutenção da Entidade Delegatária, considerar
uma alternativa suspender a cobrança da bacia do rio Paranaíba em dois mil e dezenove e
retomar a cobrança após a sua implementação nos Comitês Afluentes de Minas Gerais. O senhor
Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) afirmou que a sustentabilidade da
Entidade Delegatária é uma preocupação e que já está sendo discutido junto a CTPI os arranjos
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possíveis para elaboração do plano de sustentabilidade, sendo um momento do Comitê refletir
sobre qual caminho seguir. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) perguntou ao senhor
Fábio Bakker Isaías (Secretário do CBH Paranaíba), como representante do Distrito Federal,
qual a porcentagem do valor destinado para a implementação dos projetos foi desembolsado no
período e qual o grau de satisfação do DF. O senhor Fábio Bakker Isaías (Secretário do CBH
Paranaíba) respondeu que não houve aplicação do recurso, visto que a Abha não conseguiu
licitar nenhuma demanda do DF e que sabe da realidade e das dificuldades, tendo em vista que
houve uma pulverização do recurso em sete projetos e acredita que pode haver melhoras nas
estratégias. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) perguntou ao senhor Fábio Bakker
Isaías (Secretário do CBH Paranaíba) se no atual cenário visto as dificuldades existentes tanto
por parte dos projetos apresentados quanto da atuação da Abha, se acredita ser possível a
aplicação dos recursos dos projetos do DF no exercício de dois mil e dezenove. O senhor Fábio
Bakker Isaías (Secretário do CBH Paranaíba) respondeu que é absolutamente possível a
aplicação do recurso. O senhor Márcio Freitas (ANA) pontuou que é necessário o Comitê ter
ciência que em virtude de uma divergência na arrecadação de dois mil e dezoito, houve um
atraso no repasse do recurso à Abha, e o que estava previsto para março só foi repassado em
agosto. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários) observou que o conjunto de problemas que
impende a aplicação do recurso já foi vivenciado pela Abha como Entidade Delegatária do CBH
Araguari e que se o Distrito Federal não tomar frente e executar os projetos aprovados, não
haverá desembolso do recurso. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) falou que além dos projetos do Distrito Federal têm os projetos de demanda
espontânea e é necessário ter efetividade para que os projetos saem do papel e sejam executados.
O presidente destacou a contratação da gerente técnica a Abha que dará uma dinâmica necessária
neste processo. A senhora Maria Consolacion Udry (Sociedade Civil) propôs que o CBH
Paranaíba convide para a próxima reunião duas Agências de Água de relevância na gestão de
recursos hídricos no país para apresentarem a sua realidade, forma de atuação, eficiência e etc. O
senhor Márcio Freitas (ANA) reforçou que em dois mil e dezoito o CBH Paranaíba juntamente
ao CBH Araguari abriu edital conjunto para seleção de Entidade Delegatária, havendo apenas
interesse da Abha em participar do edital. Explicou que a Abha foi avaliada em vários critérios, e
posteriormente o CBH Paranaíba aprovou a indicação da Associação ao CNRH que delegou a
competência de Entidade Delegatária das funções de Agência de Água por cinco anos. O senhor
Wilson Shimizu (Sociedade Civil) observou que trazer experiências de Agências de Água que
possuem uma realidade diferente, com uma arrecadação superior e com recurso suficiente para
contratação de equipe técnica para executar projetos não resolve o problema, visto que
atualmente o problema do CBH Paranaíba está na sustentabilidade, já que atualmente a Abha não
possui equipe técnica suficiente para atender todas as necessidades do Comitê, que precisa
avançar implementando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em toda a bacia. Item 9.
Informes dos membros do CBH Paranaíba. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do
CBH Paranaíba) convidou o Secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes
Mineiros do Alto Paranaíba, senhor Antônio Geraldo de Oliveira, e o Presidente do Comitê da
Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba, senhor Gustavo Malacco. O
senhor Gustavo Malacco (Presidente do CBH PN3) pontuou que desde o ano passado o CBH
PN3 está discutindo junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) o processo para
implementação da cobrança e definição da Agência de Bacia, que sugeriu que fosse pensando em
um modelo conjunto entre o CBH PN1 e o CBH PN3. Dessa forma, segundo ele, foi realizada
uma reunião conjunta entre as Diretorias do PN1 e do PN3 para finalização da Deliberação
Conjunta nº 01, de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, que instituiu o Grupo de
Trabalho (GTAC CBH PN1-PN3) para discussão do processo de implementação da cobrança
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pelo uso de recursos hídricos e o formato jurídico-institucional da Agência de Bacia nos Comitês
Afluentes Mineiros do Alto e Baixo Paranaíba. Malacco informou que conforme art. 5º da
referida deliberação, a Diretoria do CBH Paranaíba deverá indicar até dois representantes para
observar e acompanhar os trabalhos do GT. O senhor Antônio Geraldo (Secretário do CBH
PN1) falou que a matéria já estava sendo discutida no âmbito da Câmara Técnica e que
posteriormente foi feito um alinhamento junto ao PN3 e ao Igam para elaboração de um processo
conjunto. Pontuou que o GT tem um cronograma de oito meses para finalização dos trabalhos e
que espera-se concluir em tempo hábil. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH
Paranaíba) observou que no ano passado foi solicitado aos órgãos gestores e Diretorias dos
Comitês que sinalizassem suas prioridades de ação para implementação dos instrumentos de
gestão e Minas Gerais estabeleceu como prioridade o apoio para a implementação da cobrança
nos CBHs PN1 e PN3, portanto é oportuna articular uma reunião conjunta entre os CBHs
Mineiros e o CBH Paranaíba que também está em um processo de discussão dos valores da
cobrança, e construir juntos um cenário futuro que venha a atender as necessidades da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba. O senhor João Clímaco Soares (Sociedade Civil) manifestou
interesse do Fonasc em acompanhar as reuniões do GTAC CBH PN1-PN3. O senhor Nilo André
(Sociedade Civil) informou que desde o ano de dois mil e cinco participa do CBH Paranaíba, foi
Presidente do CBH PN3, e Secretário do CBH Paranaíba, porém, está saindo do Comitê,
participando hoje de sua última reunião. Segundo ele, está decisão se justifica por não ser
possível participar ativamente das reuniões em virtude de estar morando em outro estado. O
senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) informou que também está deixando a representação
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) junto ao plenário do CBH Paranaíba em virtude
de sua aposentadoria, mas que irá continuar representando a UFU na CTPI. Ele ressaltou que sua
participação no CBH Paranaíba trouxe uma experiência muito rica e agradeceu a oportunidade
de fazer parte do colegiado. Item 10. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor
Breno Esteves Lasmar, Presidente do CBH Paranaíba, encerrou a reunião. Eu, Fábio Bakker
Isaías, 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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Fábio Bakker Isaías

Breno Esteves Lasmar

Secretário do CBH Paranaíba

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

3
4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Entidade
Ministério de Minas e Energia - MME
Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Estado
de Goiás – Semad
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal ADASA
Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal ADASA
Prefeitura Municipal de Goiânia
Prefeitura Municipal de Cristalina
Prefeitura Municipal de Itumbiara
Prefeitura Municipal de Araguari
Consórcio
Intermunicipal
Região
Integrada
de
Desenvolvimento
Sustentável - RIDES
Associação Amigos das Águas
Associação Movimento Águas do Rio Amar
Associação para Gestão Socioambiental
do Triângulo Mineiro - Angá
Ambiente e Educação Interativa - Amedi
Movimento Verde de Paracatu - Mover
Instituto Oca do Sol
Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Goiás - CREA Itumbiara
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES
Instituto Federal de Goiás – Campus
Itumbiara
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Subseção de Uberaba
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Faculdades Integradas de Paranaíba
Saneamento de Goiás S.A.

Representante
Igor Souza Ribeiro
Marcos Aurélio Gomes Antunes

Breno Esteves Lasmar
Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles

Rafael Machado Mello

Gabriel Tenaglia Carneiro
Gabriela Rincon Ligoski
José Márcio Margonari Borges
Bruno Gonçalves dos Santos
Kassio Henrique Gama Souza

Ivan Bispo
Claudio Costa Barbosa
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Nilo André Bernardi Filho
Antônio Eustáquio Vieira
Maria Consolacion Fernandez Udry
João Clímaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Alessandro de Oliveira Pereira
Henrique Luiz de Araújo Costa
Juliana Moraes Franzão
Dalton Nunes Gonçalves Júnior
Wilson Akira Shimizu
Atílio Eduardo Pioli
Mário Cézar Guerino
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35
36
37
38
39
40
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
525

Saneamento de Goiás S.A.
Departamento 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 - Irrigo
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Cooperativa
Agroindústrial
dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Comigo
Copebras Indústrias Ltda - Ouvidor
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Serra do Falcão Energia S.A
Cemig - Geração e Transmissão S/A
Furnas Centrais Elétricas S/A
Associação das Empresas Mineradoras
das Águas Termais de Goiás - AMAT
Praia Clube

Paulo Henrique de Almeida
Luiz Humberto de Freitas Souza
Fábio Bakker Isaías
Jordana Gabriel Sara Girardello
Bruno Vicente Marques
Fernando Costa Faria
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Reginaldo Passos

José Moreira da Costa
Deivid Lucas de Oliveira
Pablo Henriques Salgado
Renato Júnio Constâncio
Luiz Fernando Alves da Silva
Wilson de Azevedo Filho
Márcia Maria de Oliveira

Anexo II
Outras Presenças
Entidade
Representante
Abha Gestão de Águas
Cynthia Guerra
Abha Gestão de Águas
Maria Isabela de Souza
Abha Gestão de Águas
Nádia Mariany Guimarães
Abha Gestão de Águas
Polyanna Duarte
Agência Nacional de Águas
Humberto Cardoso Gonçalves
Agência Nacional de Águas
Márcio Freitas
Agência Nacional de Águas
Volney Zanardi Júnior
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Antônio Geraldo de Oliveira
Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba
Federação das Indústrias do Estado de Leandro Gondim
Goiás - FIEG
Saneamento de Goiás S.A.
Yara Vanessa Fonseca
Regina Barbosa
Universidade de Rio Verde

