CONTRATO DE GESTÃO
Nº 006/ANA/2012
COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO
PARANAÍBA

RELATÓRIO DE GESTÃO
= ANO BASE 2017 =

ARAGUARI - MG
JANEIRO / 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2017

Relatório apresentado à Comissão de
Acompanhamento dos Contratos de Gestão e
Termos de Parceria (CACG), da Agência
Nacional de Águas (ANA), como parte das
exigências do Quarto Termo Aditivo do
Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, de 07
de março de 2012.

ARAGUARI - MG
JANEIRO / 2018

ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS
HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Presidente do Conselho de Administração
Leocádio Alves Pereira
Vice Presidente do Conselho Fiscal
Pedro Rodrigues Naves
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
Bento de Godoy Neto
Diretor Presidente
Sergio Gustavo Rezende Leal
Consultoria Jurídica
Liopino Neto & Advogados (até junho/2017)
Assessoria Contábil
Souza & Santos Contadores Associados Ltda.

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
Fone: (34) 3241-4849
www.agenciaabha.com.br
abha@agenciaabha.com.br

SUMÁRIO

1 - CONTRATO DE GESTÃO

4

1.1 - Objeto

4

1.2 - Programa de Trabalho

4

2 - INDICADORES DE DESEMPENHO

5

2.1 - Critérios de avaliação

5

2.2 - Resultados alcançados

5

Indicador 1 – Planejamento e registro de atividades

5

Indicador 2 – Execução das atividades planejadas

7

Indicador 3 – Reconhecimento social

12

Indicador 4 - Mobilização e comunicação social

13

Indicador 5 – Representatividade no Plenário do CBH Paranaíba

16

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

17

Página 04/17

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO BASE 2017
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2017
Este documento apresenta o Relatório de Gestão da Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao período
janeiro-dezembro/2017, em cumprimento das disposições do Quarto Termo Aditivo do Contrato
de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado com a ANA, com o comparativo entre metas e
resultados e listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo
Programa de Trabalho.
A ABHA reveste-se como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em conformidade com a Lei Federal Nº
9.433/1997, com prorrogação pela Resolução Nº 149, de 28 de junho de 2013, Resolução Nº
172, de 09 de dezembro de 2015 e Resolução Nº 186, de 07 de dezembro de 2016, também do
Conselho Nacional.

1 - CONTRATO DE GESTÃO
O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA,
enquanto Entidade Delegatária, e a ANA, com a anuência do CBH Paranaíba, com o objetivo
de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.
1.1 - Objeto
O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no
Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba.
1.2 - Programa de Trabalho
O Programa de Trabalho comprende as metas e resultados a serem alcançados em
determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de
avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.
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2 - INDICADORES DE DESEMPENHO
O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem
alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho,
na forma do Contrato de Gestão, conforme abaixo discriminado.
2.1 - Critérios de avaliação
Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a
apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso
correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim,
para o Contrato de Gestão são estabelecidas metas progressivas para cada subindicador,
considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a
especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.
Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de
atingimento, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota Geral considera na
somatória de cada Nota Final, o peso correspondente a cada Indicador de Desempenho.
Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o
desempenho da ABHA em relação à execução do Contrato de Gestão, no período analisado,
calculado da seguinte forma: Ótimo - Nota Geral maior ou igual a 9,00; Bom - Nota Geral entre
8,00 e 8,99; Regular - entre 7,00 e 7,99; e Insuficiente - Nota Geral menor que 7,00.
2.2 - Resultados alcançados
INDICADOR 1 - PLANEJAMENTO E REGISTRO DE ATIVIDADES
1.1 - Agenda Anual de Atividades (AAA)
Indicador que verifica o envio da Agenda até 20 de janeiro de 2017, cronograma contendo, a
previsão detalhada de reuniões, eventos e outras atividades, incluindo agenda da Diretoria.
Em cumprimento da meta, a AAA foi encaminhada em 16 de janeiro de 2017, à Comissão de
Acompanhamento do Contrato de Gestão (CACG), por via eletrônica e disponibilizada no sítio
eletrônico, disponível no link http://cbhparanaiba.org.br/agenda. Abaixo no quadro, o resultado
demonstra o cumprimento da meta estabelecida.
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INDICADOR 1
PLANEJAMENTO E REGISTRO DE ATIVIDADES
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

1.1 - AGENDA ANUAL DE ATIVIDADES

PESO

3

META

1

REALIZADO

1

%

100,00

1.2 - Relatório Anual de Atividades
Indicador que objetiva verificar o envio do Relatório Anual de Atividades, contendo, a descrição
e, avaliação da execução da AAA, apresentando quórum das reuniões das instâncias do
Comitê, conteúdo aprovado nas reuniões e resumo de seus principais encaminhamentos.
Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos,
apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.
Em cumprimento da meta, em 31 de julho de 2017, o Relatório Parcial de Atividades foi
encaminhado à CACG/ANA, e o Relatório Final de Atividades, enviado em 22 de dezembro de
2017. A seguir, está demonstrado o resultado, apontando o cumprimento da meta estabelecida.
INDICADOR 1
PLANEJAMENTO E REGISTRO DE ATIVIDADES
Referência: 30.12.2017
1.2 - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
AVALIAÇÃO

A

B

PESO

3

4

META

1

1

REALIZADO

1

1

DATA

Relatório Parcial
(até 31.07.17)

Relatório Final
(até 31.12.17)

31.07.17

22.12.17

100,00

100,00

%
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INDICADOR 2 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
2.1 - Cumprimento do calendário de Reuniões Plenárias do CBH Paranaíba
Indicador que objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões agendadas e a
eficácia da comunicação com os membros do Comitê, com o incentivo à participação nos
eventos programados, e considerando a presença de pelo menos 70% (setenta por cento) dos
membros no exercício da titularidade.
Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos,
apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.
É importante ressaltar que os resultados demonstrados no quadro seguinte ilustram o
comportamento dos membros do CBH Paranaíba quanto à sua participação nas reuniões,
justificando que todos os procedimentos regimentais foram adotados em relação à convocação
para as reuniões, além do esforço adicional de contatos por via eletrônica e chamadas
telefônicas, no sentido de procurar incentivá-los à participação.
Foram projetadas 02 (duas) reuniões ordinárias e 01 (uma) extraordinária, consideradas como
meta a ser trabalhada. Conforme demonstrado abaixo, neste período em análise o CBH
Paranaíba promoveu 06 (seis) reuniões, para atender as demandas do Comitê.
As Atas aprovadas são acessadas em http://cbhparanaiba.org.br/cbh-paranaiba/reunioes-cbh.
Vale justificar que por força regimental a Ata da 20ª Reunião Ordinária não foi ainda aprovada,
o que acontecerá na próxima Reunião, razão pela qual não está disponível na página do
Comitê.
As listas de presença das reuniões comprovando a presença dos membros do CBH Paranaíba
estão disponíveis em http://cbhparanaiba.org.br/cbh-paranaiba/reunioes-cbh.
Pelas informações abaixo, constata-se que apenas a 17ª Reunião Extraordinária, realizada no
dia 30 de agosto de 2017, atingiu a presença mínima de 70%, apontando cumprimento parcial
da meta estabelecida.
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INDICADOR 2
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

2.1 - PLENÁRIAS DO CBH PARANAÍBA
A

B

PESO

2

1

META

3

70%

REALIZADO

6

67%

15ª Reunião Extraordinária (15.03.17)

69%

19ª Reunião Ordinária (29.06.17)

64%

16ª Reunião Extraordinária (30.08.17)

69%

17ª Reunião Extraordinária (30.08.17)

73%

18ª Reunião Extraordinária (19.10.17)

60%

20ª Reunião Ordinária (14.12.17)

67%

100,00

95,71

DATA

%

2.2 - Cumprimento do calendário de Reuniões da Câmara Técnica de Planejamento
Institucional (CTPI) do CBH Paranaíba
Indicador que verifica o cumprimento do planejamento e a eficácia da comunicação com os
membros da CTPI, com o incentivo à participação nos eventos programados, e considerando a
presença de pelo menos 60% (setenta por cento) dos membros.
Para os procedimentos de apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos,
apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.
Ressalta-se, que todos os procedimentos regimentais foram adotados em relação à
convocação para as reuniões, além do esforço adicional de contatos por via eletrônica e
chamadas telefônicas, no sentido de procurar incentivá-los à participação. Registra-se que não
há exigência de quórum para início das reuniões. O documento regimental da CTPI está
acessível em http://cbhparanaiba.org.br/documentacao/deliberacoes.
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Também, as atas aprovadas, estão disponíveis em http://cbhparanaiba.org.br/ctpi/reunioes-ctpi.
Vale registrar que a 42ª Reunião, realizada no dia 14.11.2017, não teve ainda sua Ata
aprovada, o que somente acontecerá na próxima reunião.
As listas de presença das reuniões comprovando a participação dos membros da CTPI podem
ser acessadas em: http://cbhparanaiba.org.br/ctpi/reunioes-ctpi.
Pelas informações abaixo, constata-se que a 42ª Reunião não atingiu a presença mínima de
60%. Assim, considerando a previsão de 4 (quatro) reuniões, e a necessidade complementar
de mais uma para atender as necessidades da Câmara, entende-se que a meta projetada foi
cumprida, ainda que somente uma não tenha obtido a presença de 60% dos envolvidos.
INDICADOR 2
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

2.2 - PLENÁRIAS DA CTPI
A

B

PESO

2

1

META

4

60%

REALIZADO

5

65%

38ª Reunião (21-22.02.17)

73%

39ª Reunião (10.05.17)

60%

40ª Reunião (09-10.08.17)

86%

41ª Reunião (02-03.10.17)

60%

42ª Reunião (14.12.17)

46%

100,00

100,00

DATA

%

2.3 - Reuniões de Integração
Indicador que objetiva verificar o cumprimento das Reuniões de Integração, com a participação
da Diretoria do CBH Paranaíba, da Diretoria dos CBHs de rios afluentes ao Paranaíba, dos
Órgãos Gestores de GO, MG, DF e MS e da ANA.
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Foi projetada 01 (uma) reunião como meta a ser trabalhada, porém para atender as demandas,
foram realizadas 03 (três) reuniões, podendo ser verificadas no quadro que segue. Entende-se
que a meta foi devidamente atingida.
Os relatórios e listas de presença estão disponíveis http://cbhparanaiba.org.br/ctpi/grupos-de-trabalho.

INDICADOR 2
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

2.3 REUNIÕES DE
INTEGRAÇÃO

PESO

2

META

1

REALIZADO

3
5ª Reunião (09.08.17)

DATA

6ª Reunião (05.09.17)
7ª Reunião (04.10.17)

%

100,00

2.4 - Reuniões de Acompanhamento do Contrato de Gestão
Indicador que objetiva verificar o cumprimento das Reuniões de Acompanhamento, para avaliar
as atividades do Contrato de Gestão e as ações do CBH Paranaíba.
Conforme projetado, foram realizadas 02 (duas) Reuniões de Acompanhamento do Contrato de
Gestão, com a participação de representante da Comissão de Acompanhamento do Contrato
de Gestão (CACG) da Agência Nacional de Águas (ANA), de membros do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) do CBH Paranaíba, de membros da
Diretoria do CBH Paranaíba e de representantes da ABHA, como Entidade Delegatária.
Como objetivo dessas reuniões, os resultados alcançados durante o período em análise foram
apresentados, assim como o demonstrativo de receitas e despesas, ressaltando que a
documentação comprova a regularidade na execução do Contrato de Gestão. Registra-se que
os relatórios da Comissão e do Grupo de Acompanhamento ainda não foram disponibilizados.
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O resultado aponta o cumprimento da meta estabelecida, sendo que as listas de presença
estão disponíveis em http://cbhparanaiba.org.br/ctpi/grupos-de-trabalho.
INDICADOR 2
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

2.4 - REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO

PESO

1

META

2

REALIZADO

2
1ª Reunião (10.08.17)

DATA
2ª Reunião (13.12.17)

100,00

%
2.5 - Seminário de Integração

Indicador que objetiva verificar a realização de Seminário de Integração, com a participação do
CBH Paranaíba e dos CBHs de rios afluentes ao Paranaíba.
O resultado aponta o cumprimento da meta estabelecida, sendo que a lista de presença e as
apresentações proferidas estão disponíveis: http://cbhparanaiba.org.br/galeria-de-midia.

INDICADOR 2
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

2.5 SEMINÁRIO DE
INTEGRAÇÃO

PESO

1

META

1

REALIZADO

1

DATA

2º Seminário (13.12.17)

%

100,00
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INDICADOR 3 - RECONHECIMENTO SOCIAL
3.1 - Avaliação pelos membros do CBH Paranaíba
Indicador que objetiva verificar a atuação da Entidade Delegatária sob o ponto de vista de, no
mínimo, 60% (sessenta por cento) dos membros do Comitê. Para os procedimentos de
apuração de resultado, 02 (dois) componentes foram estabelecidos, apresentando-se a seguir,
as considerações sobre os resultados alcançados.
Como resultado do reconhecimento das ações realizadas, utilizou-se como ferramenta a
aplicação de um questionário de avaliação.
Cumpre salientar que 27 (vinte e sete) membros responderam à avaliação, representando 60%
(sessenta por cento) da composição do Comitê em relação ao número total de membros
titulares, caracterizando o cumprimento da meta estabelecida.
O resultado ilustrado no quadro abaixo reflete a média das notas atribuídas por aqueles que
responderam ao questionário.
INDICADOR 3
RECONHECIMENTO SOCIAL
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

3.1 - AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO CBH PARANAÍBA
A

B

PESO

3

7

META

60%

9,0

REALIZADO

60%

8,7
04.12 a 22.12.17

PERÍODO
%

100

96,66

Registra-se que esta Entidade adotou corretamente todos os procedimentos para aplicação do
questionário aos membros do Comitê, aplicando-o em uma Reunião Plenária, além do envio e
recebimento por via eletrônica.
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INDICADOR 4 - MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
4.1 - Plano de Comunicação
Indicador que objetiva apresentar relatório de implementação do Plano de Mobilização e
Comunicação Social do CBH Paranaíba.
Registra-se que o relatório foi encaminhado à Comissão de Acompanhamento do Contrato de
Gestão (CACG) da Agência Nacional de Águas (ANA), em 22 de dezembro de 2017.

INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

4.1 – PLANO DE MOBILIZAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

PESO

1

META

1

REALIZADO

1

%

100,00

4.2 - Sítio eletrônico
Indicador que objetiva verificar a qualidade das informações inseridas no sítio do Comitê.
Um relatório mensal é elaborado, expressando as atualizações realizadas, e enviado a todos
os envolvidos diretamente (Diretoria, integrantes do GACG e representante da ANA). Os
relatórios de atualização estão em http://cbhparanaiba.org.br/documentacao/delegacao-abha.
Para os procedimentos de apuração de resultado, 03 (três) informações são destacadas: a)
Calendário das reuniões; b) Produtos das reuniões, e c) Composição do Comitê, da CTPI e
respectivos Grupos de Trabalho (GTs). Além disso, registra-se que na página inicial do sítio
eletrônico

encontra-se

em

destaque

a

Agenda

http://cbhparanaiba.org.br/agenda.
O quadro abaixo demonstra o resultado alcançado.

de

Atividades

do

CBH

Paranaíba
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INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

4.2 - SÍTIO ELETRÔNICO

PESO

3

META

12

REALIZADO

12

PERÍODO

Janeiro a Dezembro

%

100,00

4.3 - Boletim eletrônico trimestral
Indicador que verifica a elaboração do boletim eletrônico veiculado trimestralmente, tendo
como meta projetada, a veiculação trimestral, totalizando 04 (quatro) edições neste período. Os
boletins podem ser acessados em http://cbhparanaiba.org.br/boletins, podendo-se pelo quadro
abaixo demonstrar o cumprimento da meta projetada.
INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

4.3 - BOLETIM ELETRÔNICO TRIMESTRAL

PESO

3

META

4

REALIZADO

4

PERÍODO
%

Janeiro a Dezembro
100,00

4.4 - Spots de rádio
Indicador que objetiva verificar a divulgação de spots institucionais, informativos ou educativos,
tendo como meta a divulgação de 03 (três) spots, neste período em análise.
Registra-se que foram produzidos 03 (três) spots para veiculação das ações do CBH
Paranaíba, com o seguinte texto:
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Spot 1 - Integração: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba foi criado para
promover a integração entre todos os comitês estaduais de rios afluentes ao rio
Paranaíba. Isso quer dizer que não basta fazer gestão de água em trechos isolados.
Todas as ações e políticas devem ocorrer em sinergia, garantindo a gestão eficiente das
nossas
águas. Você
pode
saber
mais
sobre
o
nosso
trabalho
acessando www.cbhparanaiba.org.br.
Spot 2 - Realizações: O CBH Paranaíba avançou nos últimos anos. Aprovamos a
cobrança pelo uso da água, que permite ao comitê desenvolver ações visando a
qualidade e a quantidade de água na bacia. Foi aprovado, no âmbito do Comitê,
normativo que busca resolver um conflito pelo uso da água na região do rio São Marcos.
Para saber mais acesse www.cbhparanaíba.org.br.
Spot 3 – Processo Eleitoral: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba está com
inscrições abertas para o Processo Eleitoral Gestão 2018-2022. As inscrições vão até o
dia 30 de março e você pode consultar todas as informações no
site: www.cbhparanaiba.org.br. Participe da gestão das nossas águas.

Os spots são acessados em http://cbhparanaiba.org.br/galeria-de-midia. Foi solicitada a
divulgação nas principais rádios da bacia.
INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

4.4 - SPOTS

PESO

1,5

META

3

REALIZADO

3

%

100,00

4.5 - Material gráfico
Indicador que objetiva verificar a confecção de material gráfico. Foi projetada a confecção de
01 (um) material gráfico, considerado como meta a ser executada.
No período em análise, foi confeccionado 01 (um) banner impresso em lona que foi utilizado
durante o 2º Seminário de Integração. O quadro abaixo ilustra o cumprimento da meta
estabelecida.

Clique aqui para acessar o banner e as demais peças do Seminário de Integração.
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INDICADOR 4
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Referência: 30.12.2017
AVALIAÇÃO

4.5 - MATERIAL GRÁFICO

PESO

1,5

META

1

REALIZADO

1

%

100,00

INDICADOR 5 - REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH PARANAÍBA
Indicador que objetiva a verificação da eficácia da mobilização social com vistas ao Processo
Eleitoral, refletida na representatividade dos segmentos dos poderes públicos municipais, dos
usuários de recursos hídricos e das organizações civis participantes do processo de escolha
dos novos membros do CBH Paranaíba.
Considerando que as normas, procedimentos e critérios para o processo de escolha e
indicação dos membros do CBH Paranaíba só foram aprovadas durante a 18ª Reunião
Extraordinária, realizada em 19 de outubro de 2017 e a decisão plenária em prorrogar o
mandato dos membros e da Diretoria do CBH Paranaíba até 30 de junho de 2018, por não
haver tempo hábil para realização do processo eleitoral no ano de 2017, entende-se que as
metas projetadas para esta análise deixaram de ser aplicáveis neste Relatório, não permitindo
a aferição do resultado alcançado para este indicador.
Ademais, em função do grande peso deste item de análise, com impacto marcante na
avaliação final, fica a expectativa de ponderação das considerações expostas, no sentido de
não haver penalização nos resultados alcançados.
Como informação adicional, de acordo com cronograma aprovado pela Comissão Eleitoral a
mobilização para o processo deverá ocorrer entre 19 de janeiro e 30 de março de 2018 e a
Assembleia de Posse em 21 de junho.
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No entanto, salvo melhor entendimento, não se pode atribuir à ABHA a responsabilidade pelo
não cumprimento desta meta, visto que o seu cumprimento está totalmente condicionado à
decisão do CBH Paranaíba.
O resultado aponta o não cumprimento da meta estabelecida.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas
as considerações dispostas no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, sem, contudo,
querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade
Delegatária.
Ademais, este relatório retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando
que os documentos comprobatórios encontram-se à disposição na sede desta Associação, em
Araguari - MG, ou na sede da Secretaria do CBH Paranaíba, em Itumbiara - GO.

Araguari - MG, 30 de janeiro de 2018.

Ronaldo Brandão Barbosa
Gerente Administrativo e Financeiro

