1
2

Ata da Décima Quarta Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e dezesseis na
sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia - Goiás teve início a
14ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. Compuseram a mesa o senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba), o senhor Deivid Lucas de Oliveira (Vice Presidente do CBH
Paranaíba), o senhor Leonardo Sampaio Costa (Secretário do CBH Paranaíba) e o senhor Marcelo
Pereira da Silva (Secretário Adjunto do CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto,
Presidente do CBH Paranaíba verificou o quórum regimental, registrou a presença de 41 membros,
sendo 27 titulares, 8 suplentes no exercício da titularidade e 6 suplentes. Item 1. Abertura da 14ª
Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto agradeceu a
presença de todos, solicitou que o senhor Leonardo Costa, Secretário do CBH Paranaíba procedese com a leitura da pauta e declarou aberto os trabalhos da 14ª Reunião Extraordinária do CBH
Paranaíba. Item 2. Deliberação que institui o Grupo de Trabalho de Integração no âmbito do
CBH Paranaíba. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) explicou que
a criação deste Grupo de Trabalho é uma demanda vinda de alguns dos Comitês Estaduais
instalados na bacia do rio Paranaíba, dentro eles o CBH Araguari. Relembrou que todos os Comitês
Estaduais estão instalados, sendo que o último Comitê a se instalar foi o CBH Santana Aporé.
Disse que as ações do CBH Paranaíba não podem estar dissociadas das ações dos Comitês
Estaduais. Falou que a atribuição do Grupo de Trabalho será definir estratégias para integração
dos Comitês instalados na bacia do rio Paranaíba. A proposta é que o grupo de trabalho seja
composto por 10 membros, sendo 1 representante do CBH Paranaíba e um representante de cada
Comitê Estadual. O senhor Renato Lanna (Poder Público) sugeriu que na composição do Grupo
de Trabalho sejam disponibilizadas 2 (duas) vagas para o CBH Paranaíba, visto que é um Comitê
Federal. A proposta do senhor Renato Lanna foi acatada. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil)
perguntou se o CBH Paranaíba custeará as despesas dos representantes dos Comitês Estaduais para
participação nas reuniões do Grupo de Trabalho. O senhor Bento de Godoy respondeu que é
possível oferecer esse apoio. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou que seja
estabelecido um prazo de 90 (noventa) dias para que os Comitês façam as indicações de seus
representantes. O Presidente do CBH Paranaíba colocou a matéria em regime de votação e foi
aprovada com abstenção do conselheiro Marcos Ries (Usuários) a criação do Grupo de Trabalho
de Integração no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento Institucional do CBH Paranaíba por
meio da Deliberação nº 68/2016. Item 3. Deliberação da prorrogação do prazo de indicação
da ABHA para desempenhar funções de Agência de Água do CBH Paranaíba. O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) relembrou que esta matéria foi objeto de
discussão da 13ª Reunião Extraordinária e houve pedido de vista conjunto da Associação ANGA
e do Instituto Oca do Sol e pedido de vista do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul.
O Presidente do CBH Paranaíba solicitou ao senhor Gustavo Malacco que apresentasse o parecer
das Instituições ANGÁ e Instituto Oca do Sol. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil)
disse que não tem alteração para o artigo 1º em que aprova a prorrogação da ABHA para
desempenhar funções de Agência de Água até 31 de dezembro de 2018. Falou que o foco central
do parecer é a inclusão de um artigo e três parágrafos em que estabelece que o CBH Paranaíba
deverá abrir Edital para seleção de Entidade Delegatária em até 9 (nove) meses da aprovação da
Deliberação no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Disse que abre mão da proposta de
inclusão do artigo 3º em detrimento da proposta que será apresentada pelo senhor Leonardo Costa
para este artigo. O senhor Bento de Godoy convidou o senhor Leonardo Costa para apresentação
do parecer. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) disse que também não tem proposta de
alteração para o artigo 1º. Propôs a inclusão de um artigo que estabelece como responsabilidade
da CTPI manifestar em até 9 (nove) meses se existe a necessidade de abertura de Edital para
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seleção da Entidade Delegatária. O senhor Marcos Ries (Usuários) disse que não concorda com
a proposta do senhor Leonardo Costa, pois não há necessidade de encaminhar para CTPI se é
necessário ou não a abertura de Edital para seleção da Entidade Delegatária, esta decisão já foi
tomada pelo Plenário do CBH Paranaíba, quando deliberou que a seleção de sua Agência de Água
será feita por meio de Edital. O senhor Ivan Bispo (Sociedade Civil) disse o prazo de prorrogação
de indicação da ABHA junto ao CNRH está sendo aprovado sem termos nenhuma informação.
Falou que até 31 de dezembro de 2016 a ABHA foi aprovada unicamente como Secretaria
Executiva, mas a partir dessa aprovação ela exercerá todas as atribuições de uma Agência de Água.
Disse que ABHA não apresentou nenhum planejamento, nenhuma proposta do que pretender para
os próximos anos. Falou que não temos conhecimento da capacidade técnica da ABHA. Disse que
se sente muito inseguro em participar desse processo que não apresenta nenhum tipo de
informação. O senhor Leonardo Costa (Poder Público) disse que chegou a um consenso com o
senhor Gustavo Malacco, sendo que a proposta de consenso permanece o artigo 2º da proposta
apresentada do senhor Gustavo Malacco “Art. 2º O CBH Paranaíba deverá abrir edital para seleção
da Entidade Delegatária em até nove meses a partir da aprovação dessa resolução no Conselho
Nacional de Recursos Hídricos. § 1º A elaboração de proposta do edital será de responsabilidade
de Grupo de Trabalho no âmbito do CBH Paranaíba.§ 2º No caso de edital frustrado será permitida
pelo menos mais uma reabertura do edital.§ 3º O processo de seleção da Entidade Delegatária
deverá ser concluído em até 18 meses a partir da aprovação dessa resolução no Conselho Nacional
de Recursos Hídricos” e o artigo 1-B da proposta apresentada por ele “A diretoria do CBH
Paranaíba deverá articular-se com a Agência Nacional de Águas para garantir recursos técnicofinanceiros para atendimento das necessidades de funcionamento da Agência em condições a
serem definidas no âmbito do Contrato de Gestão”. O Presidente do CBH Paranaíba, senhor Bento
de Godoy colocou em regime de votação. Foi aprovada com abstenção do conselheiro Michael
Jacks (Poder Público) a Deliberação nº 69/2016 que altera o conteúdo da Deliberação Nº 66, de
11 de Outubro de 2016, que Aprova “ad referendum” a prorrogação do prazo de indicação da
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA
Gestão de Águas para desempenhar funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba. O senhor Ney Murtha (ANA) disse que está sendo finalizado o Quarto Termo
Aditivo do Contrato de Gestão firmado com a ABHA. Falou que esse aditivo encerra em 31 de
dezembro de 2017, pois o exercício de 2018 já terá arrecadação da cobrança e a ABHA deverá se
preparar nesse período para transição entre a prerrogativa de exercer apenas a função de Secretaria
Executiva para exercer de fato as funções inerentes a uma Agência de Bacia. Falou que a ANA
deve aportar aproximadamente R$ 1.250.000,00 para o exercício de 2017 conforme negociação e
solicitação da Diretoria do CBH Paranaíba, pactuado nesse valor está a estratégica de ampliação
da gestão na bacia do rio Paranaíba para todas as dominialidades. Disse que isso não é uma
imposição da ANA, mas uma diretriz que está estabelecida no Plano de Recursos Hídricos.
Esclareceu que a ANA nunca disse que se a Agência de Água não fosse a ABHA não aportariam
recursos, pois a ANA tem um compromisso com a sustentabilidade do Comitê. Falou que esse
aporte não será eterno, pois espera-se que os recursos arrecadados com cobrança sejam robustos o
suficiente para dar viabilidade para Agência a médio e longo prazo. Disse que os demais
posicionamentos da ANA são públicos e foi defendido no Conselho Nacional de Recursos
Hídricos que os valores foram baixos e que há um equivoco em não estabelecer uma correção
monetária desses valores. Item 4. Deliberação da prioridade para outorga de direito de uso
dos recursos hídricos superficiais a montante da UHE Batalha no Rio São Marcos. O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) relembrou que esta matéria foi objeto de
discussão da 13ª Reunião Extraordinária e serão apresentados três pareceres de relatório de vista,
setor de geração de energia, indústria e irrigação. Disse que cada representante terá 5 (cinco)
minutos para apresentação, posteriormente será destinado 30 (minutos) para discussões e ao final
das discussões será destinado mais 5 (cinco) minutos para cada represente para fechamento. O
Presidente do CBH Paranaíba convidou o senhor Renato Dalla Lana para apresentar o parecer de
vista conjunto do Ministério de Minas e Energia, Cemig, Furnas Centrais Elétricas e Endesa
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Cachoeira Dourada. O senhor Renato Dalla Lana (Poder Público) disse que solicitaram vista da
matéria, pois acreditam que o setor de geração de energia elétrica terá um prejuízo muito grande
caso a deliberação nos moldes que está sendo posta neste Comitê seja aprovada. Falou que
entraram com pedido de urgência de uma moção na última reunião do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, solicitando que os critérios para prioridade de outorga sejam definidos pelo
CNRH e considerados as especificidades de cada bacia, integrado com o Plano de Recursos
Hídricos, o Plano Nacional, os Planos Estaduais, considerando os usos já consolidados na bacia,
segurança jurídica, estabilidade regulatória. Falou que esses critérios não estão sendo considerados
pelo CBH Paranaíba. Disse que o que desejam é que haja uma definição clara de quais são os
critérios para prioridade de outorga, normatizado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Falou que o assunto será tratado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos no âmbito de suas
Câmaras Técnicas. Falou que a proposta do setor é que o CBH Paranaíba aguarde pelos próximos
6 (seis) meses para deliberar sobre esta questão até a definição por parte do Conselho Nacional
das diretrizes para definição de prioridade para outorga. Disse que desta forma o CBH Paranaíba
terá subsidio e sustentabilidade para essa definição. O Presidente do CBH Paranaíba convidou o
senhor Deivid Oliveira, representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais para
apresentar o parecer. O senhor Deivid Oliveira (Usuários) disse que o parecer já foi encaminhado
a todos e por isso dispensará a sua apresentação na integra, se atendo apenas aos pontos principais.
Disse que é importante fortalecer a Política Nacional de Recursos Hídricos, dentre eles a gestão
dos usos múltiplos. Falou que se existe um conflito porque não se aplica a outorga sazonal. Falou
que é um tema complexo que não existe consenso. Disse que para se definir a prioridade de outorga
é necessário estudos mais consistentes. Ressaltou que durante as audiências públicas surgiram
muitas dúvidas de como seria a definição desta prioridade e como ficariam garantidos os usos
múltiplos da água. Falou que as diretrizes para definição de prioridade de outorga devem ser
estabelecidas pelo Conselho Nacional. Disse que o encaminhamento da reunião do Conselho é que
esse tema será tratado nos próximos 6 (seis) meses. Falou que a proposta da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais é que o CBH Paranaíba não delibere sobre o tema antes do
posicionamento do Conselho Nacional quanto aos critérios a serem adotados para definição de
prioridade de outorga. O Presidente do CBH Paranaíba convidou o senhor Fernando Costa Faria
para apresentar o parecer da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. O senhor Fernando Faria
(Usuários) falou que o setor da irrigação é o único que está tendo prejuízos com o conflito que
está instalado na bacia do rio São Marcos entre o setor da irrigação e o setor de geração de energia.
Disse que em uma situação de conflito não existem vantagens a serem adquiridas e que todos tem
prejuízo, mas na situação posta até o momento o prejuízo está sendo apenas do setor da irrigação.
Falou que hoje na bacia do rio São Marcos está sendo dada exclusividade da água para a geração
de energia, porque ela impede o desenvolvimento de outras atividades. Falou que a outorga
concedida para geração de energia impede a multiplicidade de usos, pois toda água está reservada
para geração de energia. Disse que solicitou a Furnas que fosse estabelecido um diálogo para
discussão das vazões excedentes, mas até agora não foi dada uma resposta. Falou que em relação
as atividades já implantadas na bacia do rio São Marcos, a montante da UHE Batalha, existe
aproximadamente 84.500 hectares de área irrigada, sendo que da forma que está hoje existe
condições de outorgar apenas 64.295 hectares de área irrigada, ou seja, senão aprovarmos a
priorização de uso para irrigação que permita a Agência Nacional de Águas alterar a outorga
concedida a Furnas e conceder outorga para esses 20 mil hectares que estão plantados nós teríamos
que tirar amanha 20 mil hectares de área irrigada. Comentou que faz uma leitura diferente do que
foi falado pelos senhores Renato Lana e Deivid Lucas, sobre o ocorrido no Conselho Nacional de
Recursos Hídricos. Disse que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos se recusou em aprovar a
moção proposta pelos representantes do setor de geração de energia. Falou que com esta recusa o
Conselho disse que é atribuição do Comitê de Bacia discutir esse assunto. Disse que a proposta da
Federação dos Cafeicultores do Cerrado é que seja aprovada a deliberação conforme consta na
minuta já apresentada, em que se define na bacia do rio São Marcos, a montante da UHE Batalha,
o uso da água superficial na irrigação como prioridade para outorga de direito de uso de recursos
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hídricos. O senhor Presidente do CBH Paranaíba abriu para discussões. O senhor Marcos Ries
(Usuários) falou que o representante do setor de irrigação disse que a proposta é aprovação da
deliberação conforme documento que consta de pauta, mas no relatório apresentado pelo senhor
Fernando Faria existe outra proposta de deliberação que não tem origem na CTPI. Solicitou
esclarecimento da Diretoria do Comitê e do próprio proponente de qual deliberação se trata, da
que passou pela CTPI ou a que foi encaminhada como anexo do parecer da Federação dos
Cafeicultores. O Presidente do CBH Paranaíba disse que se trata da proposta de deliberação que
foi encaminhada juntamente com o parecer, esclareceu que o relatório de pedido de vista não tem
a obrigatoriedade de passar para análise da CTPI. Foi realizado um amplo debate entre os
conselheiros e os setores envolvidos na busca de consenso para as propostas apresentadas. O
senhor Wilson Shimizu (Sociedade Civil) solicitou que fosse registrado em ata que qualquer
decisão que o Comitê tome existe uma grande possibilidade de judicialização e a judicialização
pode vir inclusive no sentido de tentar responsabilizar ou casar a decisão do Comitê, então que
fique registrado que até o último momento o Comitê buscou um acordo. O Presidente do CBH
Paranaíba ratificou a fala do senhor Wilson Shimizu dizendo que realmente essas tentativas foram
feitas, inclusive na última tentativa foi realizada uma reunião na Agência Nacional de Águas com
a Diretoria do CBH Paranaíba e representantes do setor de geração de energia e setor da irrigação,
buscando um acordo entre as partes. O Presidente do CBH Paranaíba abriu espaço novamente para
os representantes dos setores apresentarem as conclusões finais. O senhor Renato Dalla Lana
(Poder Público) representando o setor de geração de energia disse que o que pôde ser entendido
com as discussões é que os usos outorgados serão garantidos e isso traz um conforto para o setor,
pois os direitos estarão assegurados. Falou que permanece o posicionamento que a matéria deve
ser baixada em diligência por 6 (seis) meses até a manifestação do CNRH. O senhor Deivid
Oliveira (Usuários) falou que quando a FIEMG solicitou vista do processo não é porque apoia o
setor de geração de energia ou apoia o setor de irrigação, pois o papel do Comitê de bacia é mediar
o conflito e não alimentar. Disse que realmente não entende o porquê de não se definir uma outorga
coletiva ou uma outorga sazonal. Falou que é um assunto complexo e é um risco grande discutir
esta questão no Comitê. Disse que sua proposta é que os setores conversem para chegarem a um
acordo e que o Comitê não delibere antes da definição do CNRH quanto aos critérios para
priorização de outorga. O senhor Fernando Faria (Usuários) disse que não tem a intenção de
passar o prejuízo para o setor de geração de energia o que quer é dividir um prejuízo que o setor
de irrigação vem assumindo sozinho há muito tempo. Falou que o Comitê deveria aprovar a
prioridade de outorga para irrigação, pois desta forma vai obrigar o setor de geração de energia a
discutir e encontrar mecanismos para dividir os prejuízos que estão colocados. Disse que o setor
de irrigação não quer exclusividade da água. Falou que o assunto está sendo discutido desde 2011
e o Comitê não pode mais postergar em tomar uma decisão. O senhor Fernando Faria disse que
sua proposta é que o CBH Paranaíba vote a minuta de deliberação que veio da CTPI e faça as
incorporações que forem devidas. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em regime de votação
se o Comitê irá deliberar nesta reunião quanto à prioridade para outorga na bacia do rio São Marcos
ou se a matéria será baixada em diligência até que o CNRH estabeleça os critérios para definição
de prioridade para outorga. Foram favoráveis a deliberar sobre a prioridade para outorga na bacia
do rio São Marcos nesta reunião 17 (dezessete) conselheiros e 11 (onze) conselheiros foram
contrários. O Presidente do CBH Paranaíba colocou em apreciação a minuta de deliberação. O
senhor Ney Murtha (ANA) solicitou a inclusão de um considerando com a seguinte redação
“Considerando o processo de revisão do Plano de Recursos Hídricos, de acordo com ritos
apontados na Resolução nº 145 de 2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, de acordo
com
a
nota
n°
40/2015/PF-ANA/PGF/AGU
e
com
o
parecer
n°
675/2015/CGAJ/CONJUR/MMA”. O senhor Vitor Simão (Usuários) solicitou a inserção de um
artigo que estabeleça que “Visando à sustentabilidade do uso da água em quantidade e qualidade
às atuais e futuras gerações, além de possibilitar a multiplicidade de usos na Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba, será realizada de forma conjunta pelo CBH Paranaíba, ANA, IGAM e SECIMA,
em caráter de parceria técnica e financeira, as seguintes ações: I. revisão dos critérios de cálculo
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de demanda hídrica para os diversos usos, através de estudos e monitoramento; II.
desenvolvimento de instrumentos que permitam a outorga para irrigação sazonal (outubro a maio);
III. critério de outorga único na bacia; IV. elaboração de um Plano de Recursos Hídricos único
com Manual Operativo para a bacia do Rio São Marcos de forma integral; V. integração entre os
órgãos gestores da bacia, por meio de um plano de ação e sala de situação operacional envolvendo
ANA, IGAM, SECIMA, CBH Paranaíba, CBH Corumbá, Veríssimo e porção goiana do Rio São
Marcos, CBH dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba e Usuários, visando: a. monitoramento:
dos usos, das vazões, áreas irrigadas, geração de energia e usos consuntivos; b. planejamento da
evolução dos usos; c. fiscalização e cumprimento dos pactos firmados; d. apoio à gestão,
desenvolvimento, capacitação e organização dos usos e usuários; e. limitação de vazões a serem
utilizadas pelos setores. VI. determinação imediata das áreas irrigáveis, através de estudo
contratado pela Agência Nacional de Águas – ANA. Justificou que estas ações estavam previstas
no relatório final apresentado pelo GT São Marcos. O Presidente do CBH Paranaíba, senhor
Bento de Godoy Neto, colocou a matéria em votação. Foi aprovada com abstenção dos
conselheiros Deivid Oliveira e Mário Guerino a Deliberação nº 70/2016 que define na bacia do
Rio São Marcos, a montante da UHE Batalha, o uso da água superficial na irrigação como
prioridade para outorga de direito de uso de recursos hídricos. Item 5. Informes dos membros do
CBH Paranaíba. O Professor Cláudio Di Mauro (Sociedade Civil) informou que o VI
Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Bacias
Hidrográficas, será realizado entre os dias 11 e 15 de julho de 2017, em Uberlândia – MG e recebeu
aprovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no dia 14 de
dezembro, ou seja, significa que haverá apoio financeiro para sua realização. Falou que também
está com apoio financeiro do Ministério Público de Minas Gerais e está recebendo o material
gráfico de divulgação que foi oferecido pelo CBH Paranaíba. Convidou a todos para elaborem
seus resumos estendidos de até 4 laudas e que seja encaminhado até o dia 31 de janeiro. Disse
também que os membros do CBH Paranaíba estarão isentos da taxa de inscrição. O senhor
Gustavo Malacco (Sociedade Civil) solicitou a Diretoria que quando da renovação no Contrato
de Gestão para o ano de 2018 ele possa ser apresentado ao Plenário do CBH Paranaíba para
discussão. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Bento de Godoy Neto, Presidente
do CBH Paranaíba, encerrou a reunião. Eu, Leonardo Sampaio Costa, 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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Goiânia-GO, 15 de dezembro de 2016.
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Leonardo Sampaio Costa
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Secretário do CBH Paranaíba

Bento de Godoy Neto
Presidente do CBH Paranaíba
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Anexo I
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1

Entidade
Ministério do Meio Ambiente

Representante
Leonardo Julian Rodrigues Klosovski

2
3
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

Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
Ministério de Minas e Energia - MME
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás - SECIMA - GO
Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal - ADASA
- DF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico - SEMADE
Prefeitura Municipal de Morrinhos
Prefeitura de Monta Carmelo
Centro de Cultura e Aperfeiçoamento de
Talentos Humanos
Associação Amigos das Águas
Associação Pomar
Movimento Verde de Paracatu
Associação
Cerrado
Vivo
para
Conservação da Biodversidade - Cervivo
Associação para Gestão Sócioambiental
do Triângulo Mineiro - ANGÁ
Associação Comunitária do Núcleo Rural
Córrego da Onça
Instituto Ocado Sol
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH - GO
Universidade Federal de Uberlândia UFU
Associação Profissional de Geógrafos do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul – Campus Chapadão do Sul
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento Municipal de Agua 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

Rodrigo Batista de Paula
Renato Dalla Lana
Bento de Godoy Neto

João Ricardo Raiser

Danilo Vieira Júnior
Michael Jacks de Assunção
Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa
Osmar Saran
Pedro Paulo Marques
Angélica da Fonseca Melo
Ivan Bispo
Leila Ferreira Rezende
Antônio Eustáquio Vieira
Antônio Geraldo de Oliveira
Gustavo Bernardino Malacco da Silva
Marcelo Pereira da Silva
João Climaco Soares de Mendonça
Marcos Antônio Corretino da Cunha
Wilson Akira Shimizu
Cláudio Antônio Di Mauro
Octávio Barbosa Plaster
Mário Cesar Guerino
Geraldo Silvio de Oliveira
Fábio Bakker Isaias
Jordana Gabriel Sara
Vitor Alberto Simão

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Cooperativa Agrícola de Unaí - Coagril
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
Brasil Foods
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
Vale Fertilizantes
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A
Furnas Centrais Elétricas – UHE
Itumbiara
CEMIG – Geração e Transmissão S/A
Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Cia. Thermas do Rio Quente
Praia Clube

Fernando Costa Faria
Everaldo Peres Domingues
Elaine Lopes Noronha Farinelli
João Paulo de Almeida
Deivid Lucas de Oliveira
Verônica Nogueira Peres
Marcos Alexandre Ries
Joanaldo Teixeira Oliveira
Jean de Carvalho Breves
Alexandre Spegiorin de Almeida
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
Márcia Maria de Freitas
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Outras Presenças
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

249
250

Entidade
ABHA
ABHA
ANA
ANA
ANA
Copebrás Indústria Ltda
Enel Green Power
Franco Propaganda
Saneago
SECIMA

Representante
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Sérgio Leal
Alan Lopes
Cristiano Egnaldo Zinato
Ney Albert Murtha
José Moreira da Costa
Jorge Cardoso
Nara Núbia Santos
Fábio Julian de Sousa
Alexandre Kepler Soares

