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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
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Às nove horas do dia sete de novembro de dois mil e onze, no Metropolitan Flat – Hotel, na
cidade de Brasília – DF, teve início a 8ª Reunião Ordinária do Comitê de bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba. Compôs a mesa o Presidente do CBH – Paranaíba Sr. Paulo Sérgio Bretas de
Almeida Salles, e a Segunda Vice-Presidente Sra. Angélica Haralampidou. O Sr. Paulo Salles
após ter verificado o quórum regimental, registrada a presença de 36 membros, sendo 21 titulares
e 15 suplentes no exercício da titularidade, deu início à reunião. 1 – Leitura e aprovação da Ata
da 7ª Reunião Ordinária do CBH – Paranaíba. A Sra. Luiza de Marilac disse que fez a revisão,
mas ficou uma palavra que a incomodou na linha 365 (severo) - termo de cooperação muito mais
severo. Justificou a retirada da palavra severo, pois chegou a manifestar que a ideia da moção era
interessante, mas tinha que evoluir para um termo de cooperação, pois não dependeria somente
de Furnas e preferia, se a plenária concordasse, retirar a palavra severa e colocar eficaz, pois tem
certeza que não usou essa palavra, logo após a Ata foi colocada em votação e foi aprovada por
unanimidade com os ajustes. 2 – Informes, o Sr. Antônio Eustáquio protocolou tanto na ANA
quanto no IBAMA uma proposta de condicionante para a UHE Batalha, conforme sua
proposição na reunião do CBH em Rio Quente. O Sr. Fernando Costa Faria falou que acontecerá
no dia 8 de novembro, uma reunião com a presença de várias entidades representativas do
seguimento de agricultura irrigada e do governo do estado, para a constituição do Território do
Plano Diretor de Agricultura Irrigada do Estado de Minas Gerais, uma região para aplicação das
medidas estratégicas para viabilizar o desenvolvimento da atividade e que esse sistema de gestão
poderá ser uma alternativa interessante a ser observada no Plano Diretor de Recursos Hídricos da
Bacia do Paranaíba. O Sr. Franklin Machado informou sobre o processo de revisão do
contingenciamento de recursos hídricos para o processo de consultas públicas que na fase de
consolidação dos resultados chegou a 22 prioridades, foram avalizadas pela Câmara Técnica do
Plano Nacional de Recursos Hídricos e do CNRH e que deve ocorrer uma reunião nos dias 17 e
18 de novembro para consolidar isso e prevê que o conselho delibere sobre esse processo numa
reunião do dia 15 de dezembro, outro informe é que foi organizado o 2º Seminário Nacional de
Educação Ambiental na Gestão Integrada de Recursos Hídricos, o primeiro aconteceu em
Salvador em 2009 e teve a presença de pelo menos dois membros do Paranaíba o saudoso
Hamilton e o companheiro Milton estiveram presentes, este ano o encontro foi realizado em
Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, esse encontro foi muito importante e ocorreu a
participação de vários membros do comitê, esse seminário introduziu insumos muito importantes
que vão ajudar nos trabalhos de educação ambiental e da mobilização social como orientação
aqui do Comitê do Paranaíba e assim que possível será disponibilizado não só para o Paranaíba,
mas para todos os Comitês do Brasil. Após os informes o Sr. Paulo Salles convidou a 2ª VicePresidente Sra. Angélica Haralampidou para sentar-se a mesa. 3 – Apresentação sobre a Oficina
do GTAC ocorrida na cidade de Araxá-MG, O Sr. Nelson Freitas – ANA, falou como aconteceu
a oficina e de sua apresentação na CTPI, falou da segunda oficina e do Grupo de Agência e
Cobrança realizada em Araxá nos dias 15 e 16 de setembro de 2011, o tema da oficina foi
cobrança no contexto do plano, falou como o termo de referência que orienta a elaboração do
plano se refere a respeito da cobrança, o trabalho deverá orientar divisas, estimativa do potencial
de arrecadação e programa para implementação da cobrança, e foi justamente esse o objetivo da
oficina, tratar desses três pontos; informou da palestra do Sr. Jordano Bruno, Gerente de
Cobrança da ANA, que falou da cobrança como um instrumento de gestão, falou da experiência
de outros comitês dentre eles o das Velhas, falou da experiência da ABHA – Araguari, falou da
dinâmica de grupo com os três temas apresentados e logo após os trabalhos em grupo, houve
uma discussão em plenária, para colher os resultados e encaminhamentos, logo após foi aberto
ao debate. O Sr. Marcos Ries perguntou como o grupo de trabalho está pensando a questão da
agência de bacia do Paranaíba, o Sr. Paulo Salles pediu ao Sr. Marcos para tratar da questão da
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agência de águas posteriormente, no ponto de pauta específico. A Sra. Luiza de Marillac disse
que a reunião do GTAC foi muito boa e que estes momentos são muito bons para internalizar e
esclarecer muita coisa. Disse também sobre a oportunidade que teve de participar da experiência
da cobrança na bacia do rio Doce e das apresentações sobre a experiência do Paraíba do Sul, e
outras. Concluiu dizendo que os Comitês avançam muito nas discussões sobre Agência e
cobrança e pode-se afirmar que existe um marco para o Comitê - antes de agência de cobrança e
depois de agência de cobrança. 4 – Apresentação de Agência de Águas-Experiências da
AGEVAP – Hendrik Mansur, que falou da sua experiência na AGEVAP, desde o começo até
como se encontra atualmente, disse que a primeira dificuldade era dizer quem era a AGEVAP e
como foi o marketing para divulgar o nome agência de bacia, narrou muitas dificuldades que
passaram e foram superadas pelo sistema, em 2004 assinaram o contrato de gestão junto a ANA,
e como isso influenciou na relação comitê agência; falou da estrutura da AGEVAP como um
todo, disse que a missão da AGEVAP é prestar apoio técnico e operacional na questão dos
recursos hídricos e não tem função política, apresentou o organograma da AGEVAP, logo após a
apresentação foi aberto aos debates. O Sr. Paulo Salles agradeceu o Sr. Hendrik pela
apresentação, o Sr. Wilson Azevedo gostaria de tirar dúvidas em relação à estrutura da AGEVAP
e suas assessorias, o Sr. Hendrik respondeu que a própria estrutura da AGEVAP já indicava isso
em relação às assessorias, para a AGEVAP não ficar inchada de funcionários, e o Sr. Wilson
Azevedo perguntou se as assessorias eram pagas com os 7,5% dos recursos oriundos dos 7,5%, o
Sr. Hendrik disse que as assessorias não eram pagas com os recursos dos 7,5%%, o que
aconteceu o comitê na época da criação liberou 15% da arrecadação para a AGEVAP cumprir
ações do contrato de gestão, o Sr. Wilson Azevedo fez outra pergunta o CEIVAP como Comitê
de integração ainda não conseguiu integrar os comitês de Minas Gerais e de São Paulo aos do
Rio de Janeiro, o Sr. Hendrik disse que integrado eles já estão, só o contrato de gestão é que tem
algumas diferenças devido a legislação de São Paulo ser diferente, O Sr. Wilson Azevedo
perguntou sobre os indicadores de avaliação de qualidade da água que a AGEVAP vem
utilizando, o Sr. Hendrik disse que ainda não tem indicadores, o qual ele chama de finalísticos e
para ter precisa ter um investimento mais robusto nesse sentido, o Sr. Roberval perguntou se a
AGEVAP tem algum parâmetro de um lugar que estava pior e com o trabalho da agência mudou
ou melhorou, o Sr. Hendrik disse que um dos indicadores seria a redução de DBO, mas disse que
a avaliação da qualidade da água nos trecho de rio é positiva, o Sr. Marcos Ries perguntou por
que até hoje ainda é uma agência delegatária haja vista que o contrato era para dois anos e até
hoje o CEIVAP não constituiu sua própria agência de bacia, o Sr. Hendrik disse que a Lei na
9.433 não define a regulamentação do que é uma agência de bacia, por isso uma entidade
delegatária, a Sra. Luiza de Marillac parabenizou o Sr. Hendrik pela apresentação e perguntou se
os membros dos Comitês do Rio de Janeiro utilizam recursos da cobrança ou do INEA para seus
deslocamentos e diárias. O Sr. Hendrik respondeu que o INEA colocou dinheiro para estruturar a
Secretaria Executiva do Comitê, já os recursos para a participação em algum evento é da
cobrança, cada comitê faz sua deliberação e destina recurso, o Sr. Paulo Salles perguntou se a
AGEVAP já teve alguma experiência de usuário que estavam trabalhando na solução de um
problema local que afetava diretamente a esses usuários e se a AGEVAP poderia ou não ajudar
na solução daquele problema, o Sr. Hendrik disse que nunca teve este tipo de problema, O Sr.
Sylvio Andreozzi perguntou sobre a bitributação e distribuição dos recursos para os comitês
estaduais e como é o percentual na bacia, o Sr. Hendrik disse que quem emite o boleto nos rio de
domínio federal é a ANA e em rio de domínio estadual são os órgãos gestores, o Sr. Leocádio
perguntou se o repasse do Guandu é realizado de uma única vez ou se o repasse é anual, e tem
outra questão em relação à arrecadação dos comitês estaduais se toda arrecadação coincide com
o ano civil se você fecha de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o Sr. Hendrick disse que tudo que é
arrecadado cai na conta da AGEVAP que retira 7,5% para custeio, e no Estado do Rio cai num
fundo de recursos hídricos, onde a AGEVAP encaminha para o INEA os projetos de execução o
qual aprova e repassa os recursos oriundos da cobrança, já em e relação ao ano fiscal, em relação
aos repasses oriundos da cobrança que são repassados pela ANA, é fechado no ano fiscal. Em
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relação ao INEA vai de julho a julho, é um pouco mais trabalhoso, mas é assim que é feito, o Sr.
Rodrigo Fecha fez um comentário, dizendo que tudo aquilo que o Sr. Hendrick estava
apresentando a ANA já vem trabalhando há anos, e disse também que nos dias 8 e 9 de
novembro teriam a 5ª oficina de Agência e Cobrança em que estariam participando 15 Estados
da Federação 6 ou 7 Comitês de Bacias, onde será feito um balanço de todos estes aspectos que
estão sendo apresentados de uma maneira mais técnica e aprofundada, disse que seria também
apresentada uma pesquisa feita com os usuários do Paraíba do Sul e PCJ, se a partir da cobrança
houve mudança no comportamento dos usuários, que ia ser discutido o conceito de aplicação do
plano plurianual, será uma agenda de dois dias que vai detalhar e destrinchar esses aspectos. O
Sr. Marcos Ries perguntou qual é o custo anual da função de secretaria, o Sr. Hendrick disse que
o contrato está em um milhão e quinhentos mil reais e o contrato dos outros quatro comitês
também está em um milhão e quinhentos mil reais. O Sr. Paulo agradeceu pela apresentação do
Sr. Hendrick. 5 – Apresentação da Caravana do Rio Paranaíba, o Sr. Paulo Salles, disse que é um
assunto que já havia sido discutido em reunião anterior, e quais seriam os passos para que a
caravana acontecesse. A ideia principal é apresentar o plano para as prefeituras e usuários dentro
da bacia. Falou que o diagnóstico já está pronto. Uma ideia seria apresentar esse diagnóstico de
forma a envolver as prefeituras e as comunidades no plano. As expectativas das comunidades
poderiam contribuir no plano, com isso a preparação para o plano poderia ser mais cuidadosa e
participativa. Falou da ideia que poderia ser utilizada como amostra de água, falou da produção
de um vídeo institucional do CBH mediante uma verba deixada pela emenda parlamentar do
Deputado Rodrigo Rolemberg, que teria 5 minutos de apresentação e material gráfico para
explicar o que o Comitê faz e servir como divulgação. Entende que é importante e necessário,
mas estas medidas não bastam, pois é necessário a participação do Comitê na maneira que puder
para que haja essa mobilização e que a mesma chegue ao seu destino final que é a população,
pediu que cada setor de sua região contribuísse, falou da oferta da WWF em ceder uma reboque
que foi transformado em sala de apresentação, disse que o reboque está à disposição, mas
necessita do caminhão e motorista para que faça esse trabalho pela bacia, e já tem alguns
pareceres favoráveis, o Sr. Roberval perguntou se seria possível colocar material para que fosse
encaminhado às escolas, possivelmente um DVD com fotos do rio Paranaíba em relação aquela
1ª expedição e esta segunda expedição para as escolas trabalharem didaticamente com seus
alunos. O Sr. Paulo Salles disse que a sugestão é muito boa, o Sr. José Márcio Margonari disse
que a iniciativa é extremamente importante, lembrou da 1ª expedição do Paranaíba e disse da
necessidade do comprometimento de todos, disse que a Prefeitura de Itumbiara será parceira
dessa iniciativa, o Sr. Ivan Bispo perguntou sobre a coleta dos dados, se será dado ambiental ou
referente aos usos, o Sr. Paulo Salles disse que coletar dados não será a prioridade, o Sr.
Henrique perguntou se a empresa fará a divulgação do Comitê em toda a bacia, o Sr. Paulo
Salles disse que não será em toda a bacia pois foi necessário se limitar às localidades onde serão
feitas as apresentações. 6 – Apresentação do Diagnóstico e Cenários do PRH pela COBRAPE –
o Sr. Rodolfo começou sua apresentação pelos cenários do Plano de Recursos Hídrico do
Paranaíba, que é a segunda fase do projeto e os cenários tem uma função muito específica que é
subsidiar o desenvolvimento do plano, ou quais serão as decisões que deverão ser tomadas, ou
seja, o cenário tem uma função de gestão de recursos hídricos da bacia, falou do balanço hídrico
que os cenários proporcionam na bacia tanto no aspecto quantitativo como qualitativo, ou seja,
os dois grandes focos dos cenários tentarem prever e projetar situações de balanço hídrico para
ver quais os pontos que tem mais problemas críticos e quais são as características desses
balanços para poder aplicar os instrumentos de gestão previstos na lei, falou dos cenários
tendenciais, falou da metodologia simplificada e sua aplicação, falou também dos fatores
invariantes, ou seja, onde a população estará concentrada na bacia, falou da mudança climática,
pois tem um impacto muito grande sobre os recursos hídricos, falou que o plano é um conjunto
de metas e estratégias que devem contemplar todos os cenários possíveis, falou sobre as
Unidades de Planejamentos, das Unidades de Gestão, e dos Pontos de Controle outra divisão que
foi feita para poder ficar mais próxima do controle hidrológico ideal da bacia, falou sobre as
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análise de risco, como exemplo: qual é o risco do déficit de balanço hídrico, qual é o risco de se
ficar sem água, falou também do limite da racionalidade, ou seja, o risco é analisado até 50% do
risco, pois acima de 50% do risco não se analisa, pois não faz sentido para a gestão, disse que no
território da bacia tem 22 unidades de planejamento, disse que a região do Araguari é a unidade
de planejamento da região com maior demanda na bacia, falou da vazão interanual, capacidade
de regularização de água durante o ano mediante a construção de reservatórios, mas disse que é
difícil, pois depende do terreno e da engenharia, falou também do resumo do diagnóstico e suas
condensações e a partir dessa condensação de informação que muitos chamam análise de fofa
(forças, oportunidades, fragilidade, e ameaças), foram identificadas e são muito importantes, as
forças de instrumentos de gestão do Paranaíba que são: economia diversificada, abundância
global de recursos hídricos, presença de grandes hidroelétricas, multiplicidade do uso da água,
terras aptas para agricultura, e esta no centro geográfico da América do Sul, essas são as forças,
agora quais são as fragilidades, alto índice de desmatamento, número de áreas protegidas muito
baixas, erosão e assoreamento, uso intensivo das cabeceiras, conflitos intrassetoriais, índice de
tratamento de esgoto muito baixo, desequilíbrio entre as estruturas de gestão existente, e grande
concentração populacional nos grandes centros urbanos, as oportunidades da bacia, a
organização do uso da água, falou de problemas que estão fora de controle, primeiro quanto à
disponibilidade de água e o outro é a questão de integração de política setorial, ou seja, uma
política integrada de gestão de recursos naturais, falou do cenário tendencial para 2030 do
balanço quantitativo, disse que o cenário aponta que o maior problema será abastecimento
urbano, disse da importância de se pensar no nível de gestão o foco da gestão, após a
apresentação o Sr. Paulo Salles agradeceu e abriu para os debates, o Sr. Marcos Ries disse que
teria uma reunião no Comitê do Meia Ponte no dia 10 de novembro, e a ideia era de apresentar o
diagnóstico para que se pudesse ter uma visão do que poderia ser mudado na região do Meia
Ponte, ou seja, o plano que está apresentado aqui o quanto poderia contribuir com essas unidades
de gestão e viabilidade de informações já disponíveis e o pedido é que essas informações possam
ser disponibilizadas apesar do pouco tempo que tem obviamente que deve ser bastante resumido
para que possa dar um panorama do processo de elaboração do plano de recursos hídrico do
Paranaíba. Foi respondido pele Sr. Rodolfo da COBRAPE que se fará um resumo do que já foi
apresentado do diagnóstico e entregue para o Sr. Marcos levar e apresentar, apesar de que a parte
dos cenários não seria possível, pois ainda faltam pequenos detalhes para sua conclusão. O Sr.
Ronaldo perguntou se numa região onde exista uma grande concentração de pequenos
produtores com usos insignificantes, é possível estabelecer cenários de criticidade e estabelecer
um diagnóstico e fazer algum cenário e verificar a importância nesse processo da gestão dos
recursos hídricos. O Sr. Rodolfo disse que acha que sim, pois a demanda agregada é tão
importante quanto à demanda centralizada o que é difícil é descobrir onde esse grande número
consome e quanto eles consomem, pois geralmente isso não é muito formalizado, o Sr. Ivan
Bispo disse que no alto São Marcos na parte goiana, em Cristalina, você tem 14 assentamentos
com 1.350 frações e a demanda por irrigação vai ser muito grande. O Sr. Antônio Geraldo disse
que Minas Gerais fez um cadastro para uso legal, que no município onde reside foram
cadastrados mais de 2.000 usuários de uso insignificante e se poderia conseguir esses dados com
o IGAM, pelo menos nessa parte mineira PN1, PN2 e PN3. A Sra. Luiza de Marillac esclareceu
que o IGAM encaminhou todos os dados e informações logo no início do diagnóstico, os quais
foram disponibilizados para a COBRAPE, inclusive as Declarações de Área de Conflitos, o Sr.
Paulo Salles comentou que foi acordado no ano passado como acompanhar esse trabalho e a
capacidade do GT-Plano de acompanhar sozinho tudo o que está acontecendo para que essa
plenária ouvisse os relatos, e já se sentisse suficientemente informada, e a importância dos
membros do Comitê contribuir com o GT-Plano fazendo o acompanhamento naquilo que é a sua
área, pois tem muitas coisas importantes sendo discutidas para nós todos, e disse ainda que se
tivesse sido aprovado na ultima reunião ordinária uma reunião extraordinária sobre a discussão
do diagnóstico do PRH, estes assuntos estariam mais esclarecidos, e disse que todos sabem o que
levou a fazer uma alteração do plano original, falou que no dia 8 de novembro haverá uma
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discussão muito importante para tratar sobre a entidade delagatária do CBH – Paranaíba, e é
preciso de tempo para este tipo de apresentação da Cobrape e esse tempo é curto e urgente e
gostaria que ao final desse encontro submetesse à plenária uma proposta de uma reunião
extraordinária para o início do ano, que poderia ser em maio, para tratar exclusivamente sobre o
trabalho que a Cobrape apresentou, aprendendo mais, trazendo mais contribuições e tirando as
dúvidas. 7 - Apresentação da Experiência Francesa Sobre Comitês de Bacia Hidrográfica e
Agências de Águas, o Sr. Paulo Salles começou falando sobre a experiência que teve na França
graças ao convite feito pela ADASA, para participar de uma missão dentro de um convênio entre
ADASA e UNESCO, para conhecer o sistema de gestão de água da França e alguma experiência
na gestão de resíduos sólidos na Alemanha, falou da visita a agência do rio Sena, e que a
primeira coisa que o Vice-Presidente da agência falou foi sobre Luis Pasteur, e seus
conhecimentos, pois graças a ele mudou a visão sobre a gestão da água na França,
principalmente demonstrando a vinculação da água em relação às doenças sérias que dizimavam
a população naquela época. Criou a preocupação com a qualidade da água desde o século XIX e
passando por todo o século XX, a França já se preocupava com o que fazer com as águas e como
manter a qualidade das águas, falou da estrutura política e administrativa da França e da gestão
dos recursos hídricos, falou também do planejamento e dos contratos que são feitos na França,
conhecidos como contratos de rios, falou do sistema de gerenciamento especificamente das
agências de águas da França, e mostrou a integração Comitê, agência e cobrança, falou da ideia
do poluidor pagador, ou seja, “poluiu pagou”, falou também do princípio do usuário pagador,
aquele que usa a água ainda que não seja numa atividade poluente, vai contribuir da mesma
forma, e do princípio da água paga a água, ou seja, o dinheiro arrecadado com a cobrança vai
para a água e não direcionado a outros fins, falou um pouco da lei que regulamentou a água para
a União Europeia, que mexeu com a Europa inteira que importou muito da legislação francesa,
disse que a água para a União Europeia é um patrimônio que deve ser protegido e cuidado, falou
que o planejamento se da em três níveis, tem um comitê nacional da água que é uma comissão
nacional formada usuários, associações, etc., presidida por um membro do parlamento indicado
pelo primeiro ministro, que é consultado em assuntos da política nacional, os outros dois níveis
são um que é o Comitê de Bacia e as comissões locais de água, concluindo disse que é uma
forma de gestão similar à brasileira, mas que tem um contexto bem diferente do nosso. Nada
mais havendo para tratar, eu Nilo André Bernardi Filho Secretário do CBH – Paranaíba lavrei
essa ata que segue assinada por mim e pelo Presidente do CBH – Paranaíba Sr. Paulo Salles.
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Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
Presidente do CBH – Paranaíba
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Lista de Presença (Membros Titulares e Suplentes)
Nº

Entidade

Representante

1

Associação Pró-Comitê de integração da
Bacia do Rio Paranaíba

Milton Monteiro de Mendonça

2

Fundação Educacional de Ecologia e
meio Ambiente – FEEMA

José Antônio de Lima

3

Fórum Nacional da Sociedade Civil nos
Comitês - FONASC

Antônio Geraldo de Oliveira

4

Movimento verde Paracatu

Antônio Eustáquio de Oliveira

5

Movimento Ecológico do Lago - MEL

Mara Cristina Moscoso

6

Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES

Fabrício Ribeiro

7

IF Goiano – Campus Morrinhos/GO

Anselmo Gounski

8

Universidade federal de Uberlândia UFU

Sylvio Luiz Andreozzi

9

Fundação Universidade de Brasília UNB

Paulo Sérgio Bretas de Almeida
Salles

10

Saneamento de Goiás – S.A

Henrique Luiz de Araújo Costa

11

Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA

João Eduardo Della Torres

12

Departamento Municipal de Água e
Esgoto de Uberlândia - DMAE

Juliana Benoni Arruda Lima

13

Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal - CAESB

Maurício Luduvice

14

Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal - CAESB

Fábio Bakker Isaias

15

Federação da Agricultura e Pecuária de
Goiás - FAEG

Marcelo Lessa Medeiros

16

Fundação dos Cafeicultores do Cerrado FUNDACER

Fernando Costa Faria

17

Condomínio do Sistema de Irrigação
Rodeador - COSIR

Francisco José carvalho Sobrinho

18

Cooperativa
Agroindustrial
dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano COMIGO

Reginaldo Passos

19

Sindicato da Indústria de fabricação de
Álcool do estado de Goiás - SIFAEG

José Mauro de Oliveira Ferreira

20

Alcafoods Ltda.

Roberval Dias Martins

21

Centrais Elétricas Cachoeira Dourada

Marcos Alexandre Ries

S/A
Furnas Centrais
Itumbiara

23

Consorcio Capim Branco de Energia CCBE

Luiz Fernando Vilela Rezende

24

CEMIG – Geração e Transmissão S.A

Marcelo de Deus

25

Estância Thermas Pousada do Rio
Quente

Astrid Lieberenz

26

Prefeitura Municipal de Itumbiara

José Márcio Margonari Borges

27

Prefeitura Municipal de Ouro verde

Romescley José Camargo

28

Prefeitura Municipal de Rio verde

Marion Kompier

29

Prefeitura Municipal de Cristalina

Simony Cortês da Silva

30

Prefeitura Municipal de Araguari

Bruno Gonçalves dos Santos

31

Ministério do Meio Ambiente-MMA

Franklin de Paula júnior

32

Minsitério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento MAPA

Maurício Carvalho de Oliveira

33

Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Luiza de Marillac Moreira Camargos

34

Instituto do meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM

Patrícia Valls e Silva

35

Agência reguladora de
Saneamento do Distrito
ADASA

Diógenes Mortari

36

Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
das Cidades, do Planejamento e da
Ciência e Tecnologia - SEMAC
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Elétricas

–

22

UHE

Águas e
Federal -

Joanaldo Teixeira de Oliveira

Angélica Haralampidou

Lista de outras presenças
Nº

Entidade

Representante

01

UFU

Wilson Akira Shimizu

02

ABHA

Leocádio Alves Pereira

03

ABHA

Ronaldo B. Barbosa

04

CTRQ

Wilson de Azevedo

05

SEMARH

João Ricardo Raiser

06

Secretária

José Souza

07

ANA

Nelson Freitas

08

ANA

Vivyanne G. M. Oliveira
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09

AMA

Ivan Bispo

10

SRHU/ANA

José Goes

11

ANA

Rodrigo Fecha

12

AGEVAP

Hendrick Mansur

