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Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às treze horas e trinta minutos do dia quatro de junho do ano de dois mil e treze, no
Auditório João Benio, da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, na cidade de
Goiânia – Goiás teve início a 8ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba. Compuseram a mesa o Professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
(Presidente do CBH – Paranaíba), o senhor Antônio Ismael Ballan (1º Vice Presidente do
CBH Paranaíba), a senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli (FIEG-GO), o senhor
Diógenes Mortari (ADASA-DF), o senhor Marcos Antônio Correntino (ABRH-GO) e o
senhor João Eduardo Della Torres (COPASA). O Professor Paulo Salles verificou o
quórum regimental, registrou a presença de 33 membros, sendo 17 titulares, 8 suplentes
no exercício da titularidade e 8 suplentes. Aberto os trabalhos, o Professor Paulo Salles
fez a leitura da pauta. 1. Leitura e aprovação da Ata da 7ª Reunião Extraordinária. O
senhor Diógenes Mortari (Poder Público) solicitou alteração na linha 11. O Professor
Paulo Salles (Presidente do CBH Paranaíba) solicitou alterações nas linhas 298 e 299.
O senhor Renato Dalla Lana (Poder Público) solicitou alteração na página Outras
Presenças, nos itens 14 e 20. O senhor Wilson de Azevedo (Usuários) solicitou que o
nome dos membros constem em negrito e com a indicação de qual segmento representa.
Após as alterações a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2 –
Apresentação e discussão dos relatórios com os pedidos de vistas sobre o Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do rio Paranaíba. O Professor Paulo Salles iniciou a
apresentação informando que no último dia 24 de maio o GT Plano esteve reunido em
Brasília, para analisar os pedidos de vistas que foram encaminhados a Secretaria
Executiva do CBH Paranaíba, os pedidos de vistas e as considerações feitas pelo GT
Plano foram tabuladas pelos técnicos da ANA e está disponível na pasta que cada membro
recebeu durante o credenciamento. A metodologia utilizada para avaliação dos pedidos
será tópico por tópico apresentado na tabela. Item Diagnóstico. A FIEG e a FIEMG
apontaram que deveria ser realizado estudo contendo uma análise aprofundada sobre as
condições estruturais e de governança institucional do setor de saneamento, visando a
sustentabilidade dos investimentos no setor, visto que será responsável por 92,2% dos
investimentos previstos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba – PRH Paranaíba. Foi encaminhado pelo GT Plano que poderá ser inserido em
estudos complementares, seja no momento da atualização, seja em momento que a
anteceda. Não houve objeção da Plenária. Foi solicitado pelo setor de Turismo que no
item 3.6 “Demandas e Usos da Água” o deslocamento do tópico sobre Aquicultura para
inserção após o item relativo a Agricultura Irrigada, uma vez que essa atividade produtiva
inserida como está na versão atual do Relatório, confunde-se com a atividade Pesca
Esportiva que está ligada ao segmento do Turismo. O GT Plano foi favorável a alteração.
Não houve objeção da Plenária. No item 3.8 “Balanço Hídrico” foi verificado que que as
figuras (mapas) que demonstram os aspectos qualitativos não estão apresentadas por
UGHs e nem apontam as principais cidades para efeito de visualização espacial, diferindo
das figuras que apresentam os aspectos quantitativos desses cursos d’água, o que dificulta
sua identificação. Foi encaminhado pelo GT Plano que as principais cidades devem ser
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inseridas nas figuras de qualidade. A Plenária foi favorável a alteração. No item 3.9 “Usos
da Água” não foi abordado o conflito decorrente da construção da UHE de Emborcação
na localidade do município de Três Ranchos. Foi encaminhado pelo GT Plano que deve
ser inserido no Relatório Síntese (3.9 – Usos Competitivos da Água) o conflito entre
geração de energia e turismo no município de Três Ranchos. A Plenária foi favorável ao
encaminhamento dado pelo GT Plano, com quatro votos contrários. Item Cenários. O
IGAM solicitou que seja realizada uma montagem de cenários de investimentos, que, em
verdade, possam traduzir decisões sobre urgências e prioridades para o CBH. Quais sejam
(i) um cenário desejável correspondente ao programa de investimentos pleno; (ii) um
cenário piso, correspondente ao montante dos recursos identificados; e (iii) um cenário
intermediário. Durante a reunião do GT Plano, o IGAM esclareceu que foi uma
recomendação para o CBH para o momento da atualização do PDRH, não para estudos
complementares. A FIEG e a FIEMG solicitaram estudo complementar aos cenários,
considerando a atividade hidroenergética como variável, vis a vis uma reavaliação dos
resultados apresentados nos atuais documentos. O encaminhamento dado pelo GT Plano
é que o CBH avalie a necessidade de criar um grupo de trabalho para tratar da gestão dos
usos múltiplos e acompanhar a ação dos reservatórios. Não houve manifestação
contrataria da Plenária. Item Plano de Investimento. O IGAM solicitou que o Plano
tenha uma tradução mais direta para cada um dos segmentos, com indicações objetivas
que digam respeito à execução das ações propostas, bem como para cada um dos comitês
afluentes, que possa servir de orientação no desenvolvimento de seus próprios planos e
ações. A ANA disse que será abordado na elaboração dos PARHs e no Relatório de
Recomendações aos setores usuários. O encaminhamento do GT Plano é que os assuntos
fora dos apresentados sejam tratados no momento da atualização do PRH. A Plenária foi
favorável ao encaminhamento. Solicitou também que o plano de investimento seja
composto por um estudo que contemple a caracterização detalhada das atividades
industrial e minerária na bacia, de forma a respaldar um verdadeiro conjunto de
recomendações para a atuação do setor. A ANA informou que o estudo foi contemplado
no programa de investimento após a reunião de dezembro. O IGAM acatou o que foi
exposto pela ANA. A FIEG e a FIEMG solicitaram estudo contendo caracterização
precisa das atividades industrial e minerária na bacia, apontando as pressões desse setor
sobre os recursos hídricos da bacia e as implicações do estado dos recursos hídricos da
bacia sobre a operação desses setores. A ANA informou que o estudo foi contemplado no
programa de investimento após a reunião de dezembro. A FIEG e a FIEMG acataram o
que foi exposto pela ANA. O setor de Turismo solicitou que no Componente 1 –
Programa 1E – Subprograma 1E 1, o nome do subprograma “Articulação e
compatibilização com planos e ações estaduais e federais” seja adequado para
“Articulação e compatibilização com o planejamento dos setores usuários e com os
planejamentos regional, estadual e nacional”. Foi encaminhado pelo GT Plano que o texto
da meta precisa ser modificado de “realizar reuniões anuais do CBH Paranaíba e órgãos
gestores para avaliação das políticas governamentais e definição de estratégias de ação
para alcance dos objetivos do PRH Paranaíba” para “realizar reuniões, no mínimo anuais,
do CBH Paranaíba, CBHs de rios afluentes ao Paranaíba e órgãos gestores para avaliação
das políticas governamentais e da iniciativa privada, definindo estratégias de ação para
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alcance dos objetivos do PRH Paranaíba”. O Professor Sylvio Andreozzi (Sociedade
Civil) sugeriu que seja criado um GT para acompanhamento e implementação do Plano
e que esse informaria a Plenária os entraves e avanços do Plano. Professor Paulo Salles
disse que é uma ótima sugestão e que será levada para próxima reunião quando será
discutido a recomposição da CTPI. A Plenária foi favorável ao encaminhamento do GT
Plano. Item Diretrizes para os instrumentos de gestão. O IGAM solicitou que em todos
os documentos do PRH Paranaíba, o tema seja mencionado tão somente como “diretrizes
para o enquadramento”. O encaminhamento do GT Plano é que seja mantido da forma
como sempre esteve. A Plenária não se manifestou contrária ao encaminhamento dado
pelo GT Plano. O IGAM solicitou também quanto às diretrizes para outorga de uso de
recursos hídricos, reforça-se a necessidade de uma discussão técnica mais criteriosa com
os órgãos gestores, comitê de bacia e todos os atores envolvidos, antes de propor um novo
critério de classificação do empreendimento hidrelétrico, bem como, recomendar que os
empreendimentos não sejam outorgados no horizonte do PRH Paranaíba, caso
apresentem um “alto” potencial de conflito entre empreendimentos hidrelétricos
inventariados e os usos múltiplos. O GT Plano encaminhou que será excluída a vedação
à outorga de empreendimentos de grande porte. Serão mantidos os critérios (baixo,
médio, alto), mas caberá ao GT a ser criado no âmbito do CBH Paranaíba definir
aprofundar os critérios apresentados. Propôs a seguinte redação: “Potencial de conflito
Alto: deverão ser realizados estudos específicos sobre os usos consuntivos a montante no
horizonte de concessão, qualidade de água e rotas migratórias/espécies endêmicas que
demonstrem o baixo potencial de conflito e medidas para minimização de conflitos. No
que se refere à classificação potencial de conflitos em baixo, médio e alto, o CBH
Paranaíba criará Grupo de Trabalho para aprofundar e aperfeiçoar os estudos e
indicadores, a partir dos que foram apresentados no PDRH, Anexo III”. O senhor
Gustavo Malacco (Sociedade Civil) disse que a escrita correta é “excluída a vedação à
outorga de empreendimentos de grande conflito” e não de grande porte. Perguntou se a
figura que evidencia os empreendimentos de baixo, média e alto conflito será excluída do
relatório. Sobre a nova proposta de redação, no trecho “Potencial de conflito Alto:
deverão ser realizados estudos específicos sobre os usos consuntivos a montante no
horizonte de concessão” deve deixar claro se é concessão da Aneel ou de outorga. O
senhor Márcio Araújo (ANA) respondeu que as figuras serão mantidas. O Professor
Sylvio Andreozzi (Sociedade Civil) propôs uma nova redação: “Potencial de conflito
Alto: deverão ser realizados estudos específicos sobre os usos consuntivos a montante no
horizonte de concessão do empreendimento, qualidade de água, rotas migratórias,
espécies endêmicas que demonstrem o potencial de conflito e as medidas para
minimização desse potencial. No que se refere a classificação de conflito em baixo, médio
e alto, o CBH Paranaíba criará um Grupo de Trabalho para aperfeiçoar os indicadores de
potencialidade de conflito de uso, a partir dos que foram apresentados no PDRH, Anexo
III”. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) sugeriu uma complementação para a
proposta de redação elaborada pelo Professor Sylvio Andreozzi, “... qualidade de água,
rotas migratórias, espécies endêmicas e ameaçadas de extinção dependentes de ambientes
lóticos que demonstrem o potencial de conflito...” Para este mesmo item houve a mesma
sugestão de alteração da CEMIG, da Centrais Elétricas Cachoeira Dourada, da Retiro
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Velho Energética, da FIEG e FIEMG, recebendo assim o mesmo encaminhamento. O
Professor Paulo Salles (Presidente do CBH Paranaíba) fez a leitura da proposta de uma
nova redação, que foi elaborada por alguns membros: “Potencial de Conflito Alto:
deverão ser realizados estudos específicos sobre os usos consuntivos a montante no
horizonte da concessão do empreendimento, qualidade de água e rotas migratórias,
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, dependentes de ambientes lóticos, que
demonstrem potencial de conflito e as medidas para sua minimização, no que se refere a
classificação potencial de conflito o CBH Paranaíba criará grupo de trabalho para
aperfeiçoar os indicadores de potencialidade de conflito de uso, a partir daqueles que
foram apresentados no Anexo III”. A nova proposta de redação foi aprovada pela
Plenária. Item Recomendações aos Setores. O IGAM e o setor Turismo solicitaram
quanto ao tema “recomendação para os setores Usuários, Governamental e Sociedade
Civil”, que o relatório seja complementado de forma a contemplar recomendações para
todos os segmentos, não somente para os usuários. O encaminhamento do GT Plano é
que tenha recomendações a todos os setores, e que o texto seja apresentando antes da
publicação do PRH ao CBH Paranaíba. Não houve objeção da Plenária para o
encaminhamento dado pelo GT Plano. A Retiro Velho Energética, sobre o ponto 8.5
Geração de Energia Elétrica, destacou que não cabe ao PRH estabelecer a priorização
entre as diversas fontes de energia, especialmente as fontes de usos não consuntivos, sob
o risco de se tornar um estudo tendencioso, contrário ao Planejamento Energético
Nacional e não isonômico. Sendo assim, sugere-se a retirada da frase: “recomenda-se ao
setor, de forma geral, incentivar o desenvolvimento de fontes alternativas à geração de
energia hidrelétrica na bacia, como a energia eólica, solar e biomassa, em especial da
cana-de-açúcar proveniente das indústrias sucroalcooleiras”. O encaminhamento do GT
Plano é alteração do texto, ficando da seguinte forma: “recomenda-se ao setor, de forma
geral, incentivar o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, como a energia
eólica, solar e biomassa, em especial da cana-de-açúcar proveniente das indústrias
sucroalcooleiras”. A plenária foi favorável ao encaminhamento dado pelo GT Plano. Item
Arranjo Institucional. O IGAM destacou que, em virtude do relatório sobre o “arranjo
institucional e legal do Paranaíba” ter sido apresentado um dia útil antes da reunião
convocada para a aprovação do Plano, e tendo em vista que o tema é um dos itens
previstos na Resolução CNRH nº 145/2012 como conteúdo mínimo para o PRH
Paranaíba, foi sugerido que a matéria seja abordada no Plano tão somente como
recomendações de ordem institucional para aperfeiçoamento da gestão dos recursos
hídricos e para implementação das ações requeridas, sem prejuízo de posteriores
deliberações do próprio Comitê de Bacia em sentido diverso ou contrário. A FIEG e a
FIEMG também fizeram solicitação semelhante, sobre Agência de Água e Cobrança pelo
Uso de Recursos Hídricos, foi solicitado que este tema seja retirado para uma posterior
discussão e aprovação ou que na deliberação do CBH que aprova o Plano, sejam inseridos
os seguintes dispositivos “Art xº Os estudos sobre Agência e Cobrança constante dos
documentos do Plano da Bacia do Rio Paranaíba são meramente ilustrativos. §1º As
alternativas apresentadas no estudo contratado pela ANA serão analisados pelo Comitê
de Bacia, sem prejuízo de que os seus membros apresentem novas propostas. §2º O
Comitê de Bacia solicitará à ANA e aos órgãos gestores de recursos hídricos dos estados
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estudos complementares, se assim entender, sempre e quando forem necessários maiores
esclarecimentos sobre as alternativas apresentadas ou em debate no CBH. Art xxº A
deliberação sobre a proposta de Agência e Cobrança pelo uso da água a ser encaminhada
ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos deverá ser encaminhada ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos deverá ser objeto de resolução específica desse Comitê de
bacia”. O GT Plano encaminhou que deve ser inserido no relatório síntese, os seguintes
parágrafos explicativos “As alternativas apresentadas para criação de uma agência de
águas da bacia hidrográfica do rio Paranaíba, concebidas à luz da legislação vigente e de
eventuais complementação necessárias, não pretenderam esgotar o rol de possibilidades.
Por ocasião da implementação do Subprograma 1.B.3, tais alternativas deverão ser
novamente discutidas com maior profundidade, ao lado de outras que venham a ser
consideradas oportunas pelo CBH Paranaíba, pelos demais CBHs atuantes na bacia
hidrográfica do rio Paranaíba ou pelos órgãos gestores de recursos hídricos”. “Do mesmo
modo, as simulações relacionadas com o potencial de arrecadação da bacia, decorrente
da eventual implementação do instrumento cobrança, não esgotam o rol de possibilidades.
Outras simulações, considerando diferentes combinações de mecanismos e preços
públicos unitários poderão ser desenvolvidas por ocasião da implementação do
subprograma 1.B.3, como subsídio a tomada de decisão pelo CBH Paranaíba”. A plenária
foi favorável ao encaminhamento apresentado pelo GT Plano. O setor de Turismo
destacou que no que se refere ao Rio São Marcos considerara que deve ser aberto no
Relatório, especificamente no Anexo IV, a possibilidade de ser criado o Comitê do Rio
São Marcos, como fórum adequado para aprovar um plano de recursos hídricos específico
para a bacia arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos existentes com
relação ao uso da água, além de exercer as outras atribuições previstas em lei. O
encaminhamento dado pelo GT Plano é que o assunto seja inserido na justificativa do
Subprograma 1.A.2 e no Anexo 4 como recomendação de que o CBH Paranaíba crie
instância para discussão sobre o São Marcos e Aporé. A Plenária foi favorável ao
encaminhamento. Item Roteiro para implementação do Plano. A FIEG e a FIEMG
solicitaram que tenha um documento contendo a estratégia de implementação do Plano,
com indicação clara e objetiva sobre responsabilidades, compromissos dos executores de
cada intervenções e investimentos e prazos. O encaminhamento dado pelo GT Plano é
que conste na meta do subprograma 1.C.3: elaboração de relatórios a cada 2 anos que
analisem o avanço no alcance das metas estabelecidas pelo PRH Paranaíba e dos
compromissos assumidos pelos diversos atores envolvidos com a gestão dos recursos
hídricos da bacia. O Professor Sylvio Andreozzi (Sociedade Civil) sugeriu que o GT que
será criado para acompanhar a implementação do Plano, deva ter como uma de suas
atribuições elaborar o relatório a cada 2 anos. A Plenária foi favorável aos
encaminhamentos. Item Participação Pública. O IGAM solicitou que os indicadores
para participação efetiva da sociedade não se restrinja à aferição do número de reuniões
realizadas, indicador meramente protocolar, mas à compreensão do plano e à relação
direta e ativa que cada segmento tem sobre os temas e problemas postos. O IGAM
destacou que essa solicitação seja atendida na atualização do PRH e foi acatado pelo GT
Plano. Item Relatório Final. O setor Turismo solicitou que o nome dos membros do
Comitê sejam colocados no relatório síntese. A solicitação foi aceita pelo GT Plano e pela
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Plenária. O Professor Paulo Salles (Presidente do CBH Paranaíba) informou que
durante o café com prosa recebemos uma carta da Associação Brasileira dos Produtores
Independentes de Energia Elétrica, solicitando que a Carta fosse lida para Plenária e
levada em consideração. O Professor Paulo Salles disse ainda que a carta trata de todos
os assuntos que já foram discutidas pela Plenária no que se refere aos critérios para
geração de energia elétrica, critérios para liberação de outorga e afins, e não há
necessidade de nova discussão, deixa apenas registrado o recebimento. 3 – Aprovação
do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paranaíba. O Professor Paulo Salles
fez a leitura da minuta de deliberação com a proposta de aprovação do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do rio Paranaíba. O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba – PRH Paranaíba foi aprovado por unanimidade pela Plenária do CBH
Paranaíba, através da Deliberação nº 38/2013. O Professor Paulo Salles agradeceu e
parabenizou o excelente trabalho feito pela ANA, pela Cobrape e por todos os membros
do CBH Paranaíba, da CTPI, GT Plano e todos aqueles que contribuíram para aprovação
de um documento consensual. 4 – Aprovação da Deliberação com a proposta de
enquadramento dos corpos hídricos superficiais da bacia do rio Paranaíba. O
Professor Paulo Salles fez a leitura da minuta da deliberação. O senhor Wilson de
Azevedo (Usuários) sugeriu no art. 2º “que esta deliberação deve ser encaminhada, para
aprovação, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos”. A Deliberação nº 39/2013 com
a proposta de enquadramento dos corpos hídricos superficiais da bacia do rio Paranaíba,
foi aprovada por unanimidade. 5 – Informes dos membros do CBH Paranaíba. O
senhor Renato Dalla Lana (Poder Público) informou que o Secretário Executivo do
MME recebeu uma carta da ABRAGEL-Associação Brasileira de Energia Limpa,
colocando a preocupação em relação a restrição de outorga para os empreendimentos
hidroelétricos na Bacia do rio Paranaíba. O senhor Renato Dalla Lana disse ainda que
espera que a Plenária tenha consciência de votar o que está sendo colocado como
consenso, para que o Comitê continue na sua caminhada com união e que aprove um
Plano de Recursos Hídricos que atenda a todos os usos. A senhora Renata de Araújo
(Poder Público) informou que em Minas Gerais, em relação aos processos eleitorais para
Diretoria dos Comitês de Bacias, é adotado um procedimento em que todos os
interessados em concorrer as vagas da Diretoria apresentam uma chapa que é protocolada
junto a Comissão Eleitoral e um plano de trabalho para o período em que estiverem
concorrendo, esse procedimento é muito bem visto em Minas Gerais e traz bons frutos.
Sugeriu que o Paranaíba adote este modelo e as chapas que estiverem interesse
protocolem junto a Comissão Eleitoral com respectivo plano de trabalho, até cinco dias
antes da eleição, e as chapas e os planos de trabalho serão amplamente divulgados para
todos os conselheiros. O Professor Sylvio Andreozzi (Socidade Civil) disse que a
proposta da senhora Renata é muito interessante, e caso seja do interesse do Comitê, na
próxima alteração do regimento essa sugestão deve ser contemplada, pois como o
regimento não prevê, não há a exigência de previa inscrição. O Professor Paulo Salles
(Presidente do CBH Paranaíba) elogiou a sugestão da senhora Renata, mas disse que
não existe esta obrigatoriedade, mas seria muito bom que os membros conhecessem os
interessados em concorrer as vagas com seus respectivos planos de trabalho com
antecedência, para que os mesmos pudessem ser analisados, caso alguma chapa queira se
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inscrever, será amplamente divulgada a todos os membros, via e-mail por intermédio da
Secretaria Executiva. O Professor Sylvio Andreozzi (Socidade Civil) disse que isso só
pode ser feito de forma não oficial. O Professor Sylvio Andreozzi (Socidade Civil)
sugeriu também a criação de uma nova Câmara Técnica, que seria a Câmara Técnica de
Integração, visto que, quando o Comitê foi criado tinha-se o objetivo que fosse um Comitê
de integração, esta Câmara seria composta pelos presidentes dos Comitês Afluentes do
Paranaíba e teria como função específica discutir a aplicação das decisões do CBH
Paranaíba em cada um dos Comitês que o compõe. O senhor Gustavo Mallacco
(Sociedade Civil) parabenizou a ANA pelo trabalho desenvolvido na elaboração do PRH
Paranaíba. Encerramento Eu Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles Presidente do CBH
– Paranaíba, lavrei essa ata que segue assinada por mim. 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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Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
Presidente do CBH – Paranaíba
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Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1
2
3

4
5

6

Entidade
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Ministério de Minas e Energia
Secretaria do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Estado de Goiás SEMARH - GO
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM - MG
Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM - DF
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal - ADASA
- DF

Representante
Maurício Carvalho de Oliveira
Renato Dalla Lana
Bento de Godoy Neto

Renata Maria de Araújo
Patrícia Valls e Silva

Diógenes Mortari

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

Prefeitura Municipal de Mineiros
Prefeitura Municipal de Rio Verde
Associação Pró-Comitê de Integração da
Bacia do Rio Paranaíba
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Fórum Nacional da Sociedade Civil nos
Comitês - FONASC
Movimento Verde Paracatu - MOVER
Associação Comunitária do Núcleo Rural
Córrego da Onça
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH - GO
IFG – Campus Morrinhos
Universidade Católica de Goiás
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Fundação Universidade de Brasília - UNB
Saneamento de Goiás S.A.- Saneagi
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA
Departamento Municipal de Água e
Esgoto de Uberlândia - DMAE
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Fedral - CAESB
Federação da Agricultura do Estado de
Goiás - FAEG
Sindicato Rural de Itumbiara
Cooperativa Mista dos Produtores Rurais
do Vale do Paranaíba - AGROVALE
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Cooperativa
Agroindustrial
dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano COMIGO
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
Consórcio Capim Branco de Energia CCBE
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Caramuru Alimentos S.A.
Caramuru Alimentos S.A.
Estância Thermas Pousada do Rio Quente

Sérgio Luiz de Oliveira Brandão
Rubens Leão de Lemos Barroso
Milton Monteiro de Mendonça
Angélica da Fonseca Melo
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Antônio Eustáquio Vieira
Marcelo Pereira da Silva
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Anselmo Golynski
Antônio Pasqualetto
Sylvio Luiz Andreozzi
Paulo Sérgio B. de Almeida Salles
Henrique Luiz de Araújo Costa
João Eduardo Della Torres
Geraldo Silvio de Oliveira
Fábio Bakker Isaias
Eduardo Veras de Araújo
Alessandro de Oliveira Pereira
Antônio Carlos Borges
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Reginaldo Passos

Marcos Alexandre Ries
Luiz Fernando Vilela Rezende
Jean de Carvalho Breves
Antônio Ismael Ballan
Thaís Macedo Ribeiro
Wilson de Azevedo Filho
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Outras Presenças
Nº
1
2
3

Entidade
ABHA
ALUPAR
ANA

Representante
Ronaldo Brandão Barbosa
Thiago Nogueira
Nelson Neto de Freitas

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
288
289
290
291

ANA
ANA
ANA
ANA
Anglo American
Associação Pró Águas do Cerrado
Caramuru Alimentos
Caramuru Alimentos
CBH Meia Ponte
CBH Meia Ponte
CBH PN
FAEG
FAEG
FIEMG
Gapes
GELG
IVIG/UFRJ
MINAS PCH
Prefeitura de Santa Vitória
Prefeitura Municipal de Rio Verde
PUC-GO
Saneago
SEMARH-GO
SEMARH-GO
UFU
UFU

Rosana Mendes Evangelista
Marco Antônio Amorim
José Luiz Gomes Zoby
Márcio de Araújo Silva
Thales Avelar Nicoli
Kharen de A. Teixeira
Alexandre Spegiorin
Renato Gomes Pereira
Sandro Correia de Souza
Donizetti M. de Araújo Neto
Antônio Geraldo de Oliveira
Jordana Gabriel Sara
Eduardo Cabral
Deivid Lucas de Oliveira
Marion Kompier
Antônio Martins Borges Weto
Luiz Carlos Sérvulo Aquino
Rodrigo Furst
Anderson Franco Paranaíba
Vinícius Cruvinel
Alan K. A. de Oliveira
Marco César Guerino
Marcos Aurélio Antunes
Fabrício Campos Silva
Waldison França Furtado
Bruno Barcelos

