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Ata da Assembleia de Posse do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e dezoito no
Palácio Doze de Outubro, Avenida Beira Rio, nº 01, Vila de Furnas, em Itumbiara – GO, teve
início a Assembleia de Posse dos membros 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 Marcelo Pereira da Silva (Secretário Adjunto do CBH
Paranaíba) e o senhor José Márcio Margonari Borges (Anfitrião). O senhor Bento de Godoy
Neto (Presidente do CBH Paranaíba) verificou o quórum regimental, registrou a presença de 77
membros, sendo 41 titulares, 4 suplentes no exercício da titularidade e 32 suplentes. Item 1.
Abertura da Assembleia de Posse do CBH Paranaíba. Executou-se o Hino Nacional
Brasileiro. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu a
presença de todos e solicitou que a mesa fosse desfeita. Item 2. Apresentação sobre o CBH
Paranaíba: estrutura, atribuições e resumo das atividades realizadas no período 2013 2018. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) iniciou a apresentação
salientando que a bacia hidrográfica do rio Paranaíba é a segunda maior unidade hidrográfica da
Região Hidrográfica do Paraná, com 25,4% (vinte e cinco vírgula quatro por cento) de sua área e
possui área de drenagem de 222.767 Km2 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e
sete), abrangendo parte dos estados de Goiás, com 65% (sessenta e cinco por cento), Minas
Gerais com 30% (trinta por cento), Mato Grosso do Sul com 2% (dois por cento) e do Distrito
Federal com 3% (três por cento). A nascente do Rio Paranaíba ocorre no município de Rio
Paranaíba, na Serra da Mata da Corda, no Estado de Minas Gerais e percorre cerca de 1.160 km
(um mil, cento e sessenta) até sua foz, no encontro com o Rio Grande. A população da bacia é
cerca de 9 (nove) milhões de habitantes, sendo aproximadamente 92% (noventa e dois por cento)
em áreas urbanas e abrange 198 (cento e noventa e oito) municípios distribuídos por quatro
Unidades da Federação, sendo 137 (cento e trinta e sete) municípios no Estado de Goiás, 56
(cinquenta e seis) municípios no Estado de Minas Gerais, 4 (quatro) municípios no Estado de
Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Estiam-se que quase 70% (setenta por cento) da
população residente na bacia está concentrada nas regiões metropolitanas de Brasília - DF e de
Goiânia - GO, onde vivem mais de 5 (cinco) milhões de habitantes. A bacia é dividida em 9
(nove) Unidades de Gestão Hídrica. Disse que o rio Paranaíba percorre o município de Itumbiara
– GO, onde está localizada a sede da Secretaria Executiva do CBH Paranaíba, sendo o divisor
entre os Estados de Goiás e Minas Gerias. Apresentou a estrutura do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, composta pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, Órgãos Gestores de Recursos
Hídricos dos Poderes Federal, Estadual e Municipal, Comitês de Bacias Hidrográficas e
Agências de Água. Explicou que os Comitês de Bacia Hidrográfica têm como finalidade
promover o gerenciamento participativo e democrático dos Recursos Hídricos, visando o melhor
uso possível da água, sendo composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito
Federal, cujos territórios se situem, ainda que em parte, em suas respectivas áreas de atuação, dos
municípios, dos usuários das águas em sua área de atuação e das instituições civis de recursos
hídricos com atuação comprovada na bacia. Explicou que os Comitês, também são conhecidos
como parlamentos das águas. Apresentou as principais atribuições dos Comitês, arbitrar em
primeira instância administrativa os conflitos relacionados a recursos hídricos, acompanhar a
execução do Plano de Recursos Hídricos e sugerir as providências necessárias ao cumprimento
de suas metas, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da
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obrigatoriedade de outorga de direito de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios
destes, estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a
serem cobrados. Informou que o CBH Paranaíba foi criado por meio de Decreto do Presidente da
República em 16 de julho de 2002 e instalado em 10 junho de 2008. Falou que o Comitê está
encerrando sua segunda gestão, dando início nesta data a renovação do Plenário, gestão 2018 –
2022. Explicou a distribuição de vagas do Comitê, composto por 45 (quarenta e cinco) membros
titulares e seus respectivos suplentes, sendo sua Diretoria composta por 1 (um) Presidente, 1
(um) Vice-Presidente, 1 (um) Secretário e 1 (um) Secretário-Adjunto, devendo ser contemplado
as 4 (quatro) unidades da Federação, além dos 3 (três) segmentos, Poder Público, Usuários e
Sociedade Civil. Apresentou a distribuição de vagas do CBH Paranaíba por segmento, sendo
31% (trinta e um por cento) Poder Público, sendo distribuídos 4% (quatro por cento) Poder
Público Federal, 11% (onze por cento) Poder Público Estadual e 16% (dezesseis por cento)
Poder Público Municipal. Disse que 29% (vinte nove por cento) das vagas são para Sociedade
Civil, sendo 16% (dezesseis por cento) Organizações Não Governamentais e 13% (treze por
cento) Organizações Técnicas e de Ensino e Pesquisa. Falou que 40% (quarenta por cento) das
vagas são destinadas aos Usuários, sendo 9% (nove por cento) Abastecimento Urbano e/ou
Lançamento de Efluente, 11% (onze por cento) Irrigação e Uso Agropecuário, 7% (sete por
cento) Indústria e Mineração, 7% (sete por cento) Hidroeletricidade, 2% (dois por cento)
Hidroviário e 4% (quatro por cento) Pesca, Turismo, Lazer e outros Usos não Consuntivos. Disse
que atualmente os CBH Paranaíba possui duas Câmaras Técnicas, a Câmara Técnica de
Planejamento Institucional – CTPI, que tem como uma de suas atribuições elaborar a proposta de
planejamento estratégico para o CBH Paranaíba e a Câmara Técnica de Integração – CTI, que
tem como atribuição propor e apoiar estratégias de articulação entre os estados de GO, MG, MS
e do DF e os Comitês Estaduais da bacia do rio Paranaíba com vistas a promover a gestão
integrada dos recursos hídricos da bacia. Apresentou o histórico dos principais eventos
realizados, Oficina de Planejamento Estratégico (2013), Workshop Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (2014), Seminário Segurança de Barragens no Contexto
do SINGREH (2014), 1º Seminário de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
(2015), Consultas Públicas Revisão Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Paranaíba – PRH
Paranaíba (2016) e por fim 2º Seminário de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
(2017). Finalizou apresentando as principais ações realizadas, aprovação do PRH Paranaíba,
aprovação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, definição de prioridade para outorga na
bacia do rio São Marcos, criação da Câmara Técnica de Integração, aprovação do Programa de
apoio aos Comitês de bacia de rios afluentes, aprovação dos primeiros projetos para aplicação
dos recursos oriundos da cobrança, e lançamento de Edital para seleção da Entidade Delegatária
para desempenhar funções de Agência de Água. Item 3. Posse dos novos membros do CBH
Paranaíba, gestão 2018 – 2022. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) deu início a posse dos novos membros do CBH Paranaíba, que irão atuar na gestão
2018 – 2022. Informou que cada membro irá receber um Kit de boas-vindas composto por
mochila, pen drive, caderno, livro “Uma década de Gestão Participativa das Águas do Rio
Paranaíba” e o Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Paranaíba. Tomaram posse neste ato
os seguintes representantes: Segmento: PODER PÚBLICO FEDERAL - Suplente - Ministério
de Meio Ambiente - MMA - Representante: Mirela Garaventta; Titular - Ministério de Minas e
Energia – MME, Representante: Igor Souza Ribeiro; Suplente - Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, Representante: Rodrigo Batista de Paula; PODER
PÚBLICO ESTADUAL - Suplente - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – Secima, Representante: Gustavo Henrique
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Soares; Titular - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, Representante: Breno Esteves
Lasmar; Suplente - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, Representante: Jeane
Sabrina Maia; Suplente - Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, Representante: Renata Machado Mongin; Titular Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA, Representante:
Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles; Suplente - Agência Reguladora de Águas e Saneamento
do Distrito Federal - ADASA, Representante: Rafael Machado Mello; Titular - Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, Representante: Leonardo Sampaio Costa;
PODER PÚBLICO MUNICIPAL - Titular - Prefeitura Municipal de Goiânia, Representante:
Gabriel Tenaglia Carneiro; Suplente – Prefeitura Municipal de Anicuns, Representante: Ironi
Felipe de Brito; Titular - Prefeitura Municipal de Cristalina, Representante: Bruno Vicente
Marques; Titular - Prefeitura Municipal de Itumbiara, Representante: José Márcio Margonari
Borges; Suplente – Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Representante: Helenir Serabion
Cobra; Titular - Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce, Representante: Marcos
Clodoaldo Morais Garcia; Titular - Prefeitura Municipal de Araguari, Representante: Bruno
Gonçalves dos Santos; Titular - Consórcio Intermunicipal Região Integrada de
Desenvolvimento Sustentável – RIDES, Representante: Belmiro Francisco Martins Paranhos;
Titular - Prefeitura Municipal de Araporã, Representante: Elaine Aparecida Santos Oliveira;
Suplente – Prefeitura Municipal de Centralina, Representante: Janahina Aparecida Borges;
SOCIEDADE CIVIL - Organizações Não Governamentais - Titular - Associação Amigos
das Águas, Representante: Ivan Bispo; Suplente – Associação Ambiental Pró-águas do Cerrado,
Representante: Kharen de Araújo Teixeira; Titular - Associação Movimento Águas do Rio Amar, Representante: Claudio Costa Barbosa; Suplente - Instituto Vida Gestão Ambiental e
Municipal, Representante: Aquila Silva Levindo; Titular - Associação para Gestão
Socioambiental do Triângulo Mineiro - Angá, Representante: Gustavo Bernardino Malacco da
Silva; Titular - Ambiente e Educação Interativa - Amedi, Representante: Nilo André Bernardi
Filho; Suplente - Ambiente e Educação Interativa - Amedi, Representante: Vanda Davi
Fernandes de Oliveira; Titular - Movimento Verde de Paracatu - Mover, Representante: Antônio
Eustáquio Vieira; Suplente – Organização de Desenvolvimento Sustentável, Representante:
Renato Soares Moreira; Titular – Instituto Oca do Sol, Representante: João Climaco Soares de
Mendonça Filho; Suplente – Instituto Socioambiental, Tecnológico, Ambiental e Cultural Aquário, Representante: José Ferreira Simões; Titular - Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc, Representante: Antônio Geraldo de Oliveira; Suplente
- Universidade Holística Internacional da Paz - Unipaz, Representante: Regina Stella Quintas
Fittipaldi; - Organizações Técnicas e de Ensino e Pesquisa - Titular - Associação Brasileira de
Recursos Hídricos – ABRH, Representante: Marcos Antônio Correntino da Cunha; Suplente –
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA Itumbiara, Representante:
Alessandro de Oliveira Pereira; Titular - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - ABES, Representante: Henrique Luiz de Araújo Costa; Suplente – Instituto Federal
de Goiás – Campus Itumbiara, Representante: Juliana Moraes Franzão; Titular - Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB Subseção de Uberaba, Representante: Dalton Nunes Gonçalves
Júnior; Suplente - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES – MG,
Representante: João Eduardo Della Torres Ferreira; Titular - Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, Representante: Wilson Akira Shimizu; Suplente - Universidade de Uberaba Uniube, Representante: Flávia Alice Borges Soares Ribeiro; Titular – Fundação Universidade de
Brasília – UNB, Representante: Ricardo Tezini Minoti; Titular - Faculdades Integradas de
Paranaíba, Representante: Atílio Eduardo Pioli; Suplente - Faculdades Integradas de Paranaíba,
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Representante: Alex Ribeiro Campagnoli; USUÁRIOS - Abastecimento Urbano e
Lançamento e/ou Diluição de Efluentes Urbanos - Titular - Saneamento de Goiás S.A.,
Representante: Mário Cézar Guerino; Suplente - Saneamento de Goiás S.A., Representante:
Cleber Valeriano Ferreira; Titular - Saneamento de Goiás S.A., Representante: Paulo Henrique
de Almeida; Suplente - Saneamento de Goiás S.A., Representante: Everton Luiz de Miranda
Júnior; Titular - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia - DMAE,
Representante: Luiz Humberto de Freitas Souza; Suplente - Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa, Representante: João Martins Neto; Titular - Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal – CAESB, Representante: Fábio Bakker Isaías; Suplente Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, Representante: Carlo
Renan Caceres de Brites; Irrigação e Uso Agropecuário - Titular - Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás - FAEG, Representante: Jordana Gabriel Sara Girardello; Suplente - Sindicato
Rural de Rio Verde, Representante: Alexandre Câmara Bernardes; Titular - Associação dos
Irrigantes do Estado de Goiás - Irrigo, Representante: Renato Leal Caetano; Suplente - Sindicato
Rural de Cristalina, Representante: Alécio Marostica; Titular - Federação dos Cafeicultores do
Cerrado, Representante: Fernando Costa Faria; Titular - Cooperativa Agropecuária do Alto
Paranaíba, Representante: Fábio Shin-Iti Endo; Suplente - Associação dos Produtores Rurais e
Irrigantes do Noroeste de Minas – Irriganor, Representante: Everaldo Peres Domingues; Titular
- Associação dos Produtores Rurais e Protetores da Bacia do Descoberto - Pró Descoberto,
Representante: Rosany Cristina Jakubowski de Carvalho Carneiro; Suplente - Federação da
Agricultura e Pecuária do Distrito Federal – FAPE, Representante: Avay Miranda Júnior;
Indústria e Mineração - Titular - Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG,
Representante: Elaine Lopes Noronha Farinelli; Suplente - BRF S/A, Representante: Ana Paula
Tomaz Santos; Titular - Cooperativa Agroindústrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Comigo, Representante: Reginaldo Passos; Suplente - Copebras Indústria Ltda – Ouvidor,
Representante: José Moreira da Costa; Titular - Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais – FIEMG, Representante: Deivid Lucas de Oliveira; Hidroeletricidade - Titular - UHE
São Simão Energia S.A, Representante: Jainara Alves de Carvalho; Suplente - Serra do Falcão
Energia S.A, Representante: Pablo Henriques Salgado; Suplente - Cemig - Geração e
Transmissão S/A, Representante: Renato Júnio Constâncio; Titular - Furnas Centrais Elétricas
S/A, Representante: Luiz Fernando Alves da Silva; Suplente - Ramom Rodrigues Vieira de
Carvalho; Hidroviário - Titular - Caramuru Alimentos S/A, Representante: Alexandre
Spegiorin de Almeida; Suplente - Caramuru Alimentos S/A, Representante: Renato Gomes
Pereira; Pesca, Turismo, Lazer e outros Usos não Consuntivos - Titular - Associação das
Empresas Mineradoras das Águas Termais de Goiás - AMAT, Representante: Wilson de Azevedo
Filho; Suplente - Rio Quente Mineração, Representante: Neide Aparecida Tavares Santos
Gonçalves; Titular - Praia Clube, Representante: Sara Hatem Honorato; Suplente - Trilhas
Interpretativas, Representante: Douglas Abrahão de Oliveira. Item 4. Apresentação dos
candidatos e eleição da Diretoria do CBH Paranaíba para o biênio 2018 - 2020. O senhor
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) convidou os membros da Comissão
Eleitora, Leonardo Sampaio Costa, Alba Evangelista Ramos, Jeane Sabrina Maia e João Ricardo
Raiser para conduzirem o processo de eleição da Diretoria do CBH Paranaíba. O senhor
Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão Eleitoral) informou que antes de dar
início a eleição da Diretoria do CBH Paranaíba, gostaria de esclarecer ao Plenário que a
Comissão Eleitoral recebeu no dia 20 de junho, noite anterior a esta Reunião, recurso de uma
entidade solicitando a impugnação de entidade eleita e empossada nesta reunião. Disse que a
Comissão Eleitoral reuniu-se a fim de analisar o recurso, porém, não houve tempo hábil para se
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chegar a um consenso. Explicou que este recurso pode vir a prejudicar a eleição da Diretoria, e
que a Comissão Eleitoral definiu por adiar a eleição para que tenham tempo hábil para analisar o
recurso. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) questionou se há previsão legal, visto
que havia prazo para impugnação e recurso, que foi entre 13 à 20 de abril, conforme cronograma
do Processo Eleitoral, e posterior a isto a comissão listou as entidades habilitadas, em que as
mesmas tomaram posse. Disse que apresentar um recurso fora do prazo, uma vez que havia
Edital com prazos estabelecidos é um desrespeito com o Comitê, sendo que em seu entendimento
a Comissão deveria negar o recurso que é intempestivo. Falou que a suspensão da eleição da
Diretoria é uma decisão da Comissão, no entanto não justifica entrar com recurso intempestivo.
Disse que contém um artigo no edital que tratava entidades de formas isonômicas, dando
preferências a membros antigos em comitês de bacias, sendo que se analisar a Constituição
Federal não é isonomia, no entanto o Comitê foi respeitado, sendo assim, gostaria de entender a
complexidade de um recurso intempestivo ser acolhido pela Comissão. Falou que se fosse a
Comissão que tivesse detectado, porém, há um recurso. Questionou se a Comissão concorda com
a intempestividade. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão
Eleitoral) disse que conforme informado anteriormente, a Comissão Eleitoral recebeu o recurso
no dia 20 de junho, noite anterior a esta Reunião. Falou que o recurso apresentado dispõe de
informações que fere a representatividade da entidade na bacia, se fosse somente relacionado ao
processo de eleição em si, concordaria com a questão da intempestividade. A senhora Vanda de
Oliveira (Sociedade Civil) disse que independente do conteúdo do documento o mesmo foi
apresentado fora do prazo, e aceitar este recurso pode ocasionar prejuízos a todo processo
eleitoral. Propôs a Comissão Eleitoral que não seja acatado o recurso intempestivo. A senhora
Elaine Aparecida Oliveira (Poder Público) questionou a Comissão Eleitoral a possibilidade de
tornar público o nome das entidades envolvidas e esclarecer o conteúdo do documento. O senhor
Marcos Antônio Correntino (Sociedade Civil) solicitou que a Comissão Eleitoral haja com
clareza. Disse que compete ao Plenário do CBH Paranaíba a decisão de aceitar ou não o recurso
intempestivo. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão Eleitoral)
solicitou que a senhora Vanda de Oliveira (Sociedade Civil) apresente sua proposta de
encaminhamento. A senhora Vanda de Oliveira (Sociedade Civil) propôs que seja submetido ao
Plenário se o recurso intempestivo deve ser acatado ou não. O senhor Wilson Azevedo
(Sociedade Civil) disse que precisa ser esclarecido quais as entidades envolvidas e qual o
conteúdo do recurso para que o Plenário possa manifestar seu posicionamento. O senhor João
Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) disse que o recurso é de um membro do
CBH Paranaíba, apresentando novos fatos a este processo e questionando a eleição de uma
instituição e a solicitação de revisão de representações deste Comitê. Informou que foi realizada
uma análise preliminar, sendo possível analisar que parte dos argumentos apresentados não
dispunham de respaldo legal as regras do processo eleitoral, porém, algumas informações
apresentadas poderiam ter amparo a este processo. Falou que a Comissão Eleitoral requisitou a
entidade solicitante uma manifestação sobre o referido recurso, não sendo possível chegar a um
consenso. Esclareceu que a Comissão Eleitoral definiu por preservar a identidade das entidades
envolvidas e adiar a eleição da Diretoria, a fim de analisar o recurso, no entanto, caso o Plenário
decida por não acatar o recurso, a Comissão Eleitoral irá aceitar, uma vez que o Plenário é
soberano. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão Eleitoral)
considerando as várias manifestações do Plenário solicitando a divulgação do nome das
entidades, informou que a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal –
Adasa, o Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília
Ambiental – Ibram e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
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Federal - Sema entraram com o recurso. Passou a palavra para o Diretor Presidente da Adasa,
senhor Paulo Salles. O senhor Paulo Salles (Adasa) lamentou a atual situação e esclareceu que
só teve acesso aos fatos após o prazo para recurso estipulado no cronograma do processo
eleitoral. Disse que houve insatisfação das entidades solicitantes em termos de representatividade
das ONGs do Distrito Federal, visto que o Comitê dispõe de duas vagas, sendo eleitas para
ocupa-las o Instituto Oca do Sol e o Fonasc, porém, o Instituto Oca do Sol indicou o Presidente
do Fonasc para representa-lo dentro do Comitê, sendo que desta forma o Fonasc possui 2 (dois)
votos no Plenário, ferindo o princípio da representatividade. Falou que a representatividade é
essencial para que o sistema funcione de fato. Disse que em nenhum momento houve discussão
da Comissão Eleitoral em termos de representatividade dentro do Comitê. Justificou que o
Fonasc não possui sede em Brasília e o endereço apresentado na ficha de inscrição pela entidade
é de um apartamento que está para alugar, assim sendo, foi solicitado que a Comissão
averiguasse se existe algum impedimento, uma vez que o Fonasc não participa dos Comitês do
DF, não tem atuação e nem promoveu eventos ligados a recursos hídricos na bacia. Esclareceu
que a documentação apresentada pela entidade à Comissão referente a atuação na bacia aponta
aspectos gerais originários do site do Fonasc, não havendo comprovações externas de atuação. O
senhor Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão Eleitoral) convidou o senhor
João Climaco Mendonça (Fonasc) para apresentar sua versão dos fatos. O senhor João Climaco
Mendonça (Fonasc) disse que sua entidade possui lisura no âmbito da luta pelos direitos da
Política de Recursos Hídricos. Falou que o recurso apresentado colocou em dúvida a ética e
moralidade do Fonasc, originando danos morais e causando prejuízos a imagem da entidade.
Destacou que nenhuma instituição pode intervir ou decidir na forma de organização e
representatividade das ONGs, tendo em vista que compete as entidades definir quem deverá
representa-la. Esclareceu que o Fórum atua no Brasil com o objetivo de monitorar, capacitar e
fiscalizar as ações da Política de Recursos Hídricos e que foi eleito em Plenária Setorial por
ONGs do DF que acreditam no trabalho da entidade. Disse que a Comissão Eleitoral deveria ter
se posicionado de forma diferente, com soberania neste processo, não aceitando recurso
intempestivo a fim de evitar esta situação. O senhor Paulo Salles (Adasa) disse que retira o
recurso apresentado a Comissão Eleitoral. O senhor Gustavo Malacco (Sociedade Civil) disse
que o Regimento Interno é omisso em relação ao processo de votação da Diretoria, e perguntou
se a eleição de Diretoria será por chapa ou cargo. Sugeriu que já seja definido, visto que terá
recesso para almoço, sendo que no retorno cada um saberia a forma de votar. O senhor
Leonardo Sampaio Costa (Coordenador da Comissão Eleitoral) disse que o intervalo para o
almoço será de 1h, e posteriormente será informado as regras para eleição de Diretoria. O senhor
João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) deu continuidade a eleição da Diretoria
do CBH Paranaíba. Esclareceu que o processo será conduzido por ele e pela senhora Alba
Evangelista Ramos (Membro da Comissão Eleitoral), tendo em vista que não constituem o
Plenário do Comitê, sendo imparciais. Explicou que as chapas a serem apresentadas devem
contemplar os (três) segmentos, Poder Público, Usuários e Sociedade Civil, além das 4 (quatro)
unidades da Federação, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, com uma
ressalva que o estado de Mato Grosso do Sul irá compor a chapa vencedora, em função da
necessidade de contemplar as 4 (quatro) unidades da Federação. Falou que não existe um
regramento se o voto deverá ser aberto ou fechado, sendo assim, a Comissão definiu por seguir o
que dispõe o artigo 26 do Regimento Interno, “as Deliberações e Moções do CBH Paranaíba
serão aprovadas por maioria simples dos membros presentes. Parágrafo único. As votações serão
nominais e abertas.” Esclareceu que as chapas terão 10 minutos para apresentar sua defesa e
posteriormente será iniciado o processo de votação. O senhor Wilson Azevedo (Usuários) disse
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que um candidato não pode compor duas chapas. Esclareceu que eleição e deliberações são
distintas, não podendo ser utilizado o mesmo regramento. Falou que por analogia a eleição deve
se dar por voto secreto. O senhor Leonardo Sampaio Costa (Poder Público) explicou que
apenas duas entidades do Estado de Mato Grosso do Sul compõe o CBH Paranaíba e que foi
definido que o Imasul irá representar o estado na Diretoria. Para que não haja prejuízo na
formação de outras chapas, esclareceu que o Imasul optou por ficar isento e não compor chapa
nenhuma chapa. Ressaltou que a partir do momento que o Imasul definisse compor determinada
chapa não haveria possibilidade de inscrição de outra chapa. O senhor Gustavo Malacco
(Sociedade Civil) questionou se a posição era do estado ou se é uma decisão das duas
instituições do Mato Grosso do Sul e que seria importante a fala dos dois membros para
esclarecer. Falou que é estranho esse posicionamento. Disse que tentou revisar o Regimento
Interno para mudar essa questão da participação do Mato Grosso do Sul, e que vale como
exercício para a próxima composição, para que se coloque algum artificio para mudar esta
questão, pois gostaria de ver uma chapa completa. O senhor Atílio Eduardo Pioli (Sociedade
Civil) respondeu que foi uma decisão das duas entidades do Mato Grosso do Sul. O senhor Ivan
Bispo (Sociedade Civil) disse que o voto deve ser secreto e por chapa, sendo que a chapa deve
primeiramente definir qual cargo o Estado de Mato Grosso do Sul irá ocupar. O senhor Igor
Souza Ribeiro (Poder Público) falou que o Comitê é o parlamento das águas e este é momento
do Comitê mostrar sua representatividade e legitimidade, sendo assim o voto deve ser aberto. O
senhor Fábio Camargo (Presidente do CBH Meia Ponte) relembrou que na eleição anterior foi
por voto fechado e que para esta eleição deve ser adotado o mesmo procedimento, uma vez que
houve interferência externa, em que a Agência Nacional de Águas fez contato com algumas
entidades a fim de saber qual o posicionamento em relação as chapas e esta situação pode gerar o
desconforto de algumas instituições em declarar o voto. O senhor João Climaco Mendonça
(Sociedade Civil) disse que o voto deve ser fechado. O senhor Volney Zanardi Junior (ANA)
esclareceu que a preocupação da ANA é que se tenha um processo maduro o qual o Comitê saiba
o que quer e que seja unido, para que seja possível trabalhar e implementar os instrumentos de
recursos hídricos. Disse que o posicionamento da ANA era de haver consenso em uma única
chapa, porém, não houve interferência no processo. Falou que a ANA irá trabalhar da mesma
forma, independente da chapa que for eleita. O senhor João Ricardo Raiser (Membro da
Comissão Eleitoral) colocou em regime de votação se a eleição se dará por voto aberto ou
fechado. Com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 17 (dezessete) votos contrários definiu-se que
a eleição da Diretoria se dará por voto aberto. Passou-se para a apresentação das chapas. Foram
convidados os senhores Breno Esteves Lasmar, Fábio Bakker Isaías e Claudio Costa Barbosa
para defesa da candidatura e apresentação de suas propostas, respeitando o limite de 10 minutos.
O senhor Breno Esteves Lasmar (Poder Público - MG) apresentou a composição de sua chapa,
sendo ele candidato a Presidente, candidato a Vice-Presidente, o senhor Fábio Bakker Isaías
(Usuários – DF), candidato a Secretário e o senhor Claudio Costa Barbosa (Sociedade Civil –
GO), candidato a Secretário-Adjunto. Disse que tem a convicção que todo crescimento que o
Comitê alcançou é necessário de mais um tempo para que seja possível consolidar e fortalecer
ainda mais, e com base nisto estabelecer algumas dinâmicas para a bacia. Falou que tem clareza
da necessidade de um apoio técnico mais forte por parte da Entidade Delegatária, sendo
necessário trabalhar com um arranjo integrado de todos os segmentos, fortalecer os Comitês de
rios afluentes ao Paranaíba, pensando na gestão por bacia. Ressaltou a importância do trabalho
para a implementação dos usos múltiplos na bacia, para que a cobrança pelo uso de recursos
hídricos seja identificada como um elemento alavancador para a bacia, com projetos que gerem
resultados para a bacia. Agregar o conhecimento das Universidades e Institutos de pesquisa para
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que consiga transformar todo este conhecimento em ações para a bacia, para que o Comitê
consiga de fato ter um bom resultado e desempenho para a gestão de recursos hídricos na bacia
do rio Paranaíba. Falou que o Comitê possui grandes avanços, estando no momento de
fortalecimento do sistema, fazendo com que os atores trabalhem de forma harmônica. Destacou a
importância de trazer parcerias para que se alcance mais conhecimento, recursos e investimentos
para a bacia, com o intuito de obter ações propositivas e desenvolver um melhor cenário para o
Comitê. Falou sobre a necessidade do Comitê trabalhar com transparência, para que todos
saibam dos investimentos que estão sendo realizados na bacia, a forma que está sendo aplicada o
recurso, para que todos possam ter confiança em sua Diretoria e na sua Agência de Água. Passou
a palavra para o senhor Fábio Bakker Isaías. O senhor Fábio Bakker Isaías (Usuários – DF)
disse que caso seja eleito para compor a Diretoria do Comitê, estará representando o segmento
Usuários como um todo. Falou que é necessário integrar e internalizar a importância da cobrança
e da democratização da aplicação dos recursos na bacia do rio Paranaíba. O senhor Claudio
Costa Barbosa (Sociedade Civil – GO) disse que está à disposição deste Comitê, como
representante do segmento Sociedade Civil. Falou que a luta deste Comitê deve ser por uma água
de qualidade e quantidade, onde todos tenham acesso a este recurso. O senhor João Ricardo
Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) convidou os senhores Fernando Costa Faria, João
Climaco Mendonça e Elaine Lopes Noronha Farinelli, para defesa da candidatura e apresentação
de propostas, respeitando o limite de 10 minutos. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários –
MG) apresentou a composição de sua chapa, sendo ele candidato a Presidente, o senhor João
Climaco Mendonça (Sociedade Civil – DF), candidato a Vice-Presidente, a senhora Elaine Lopes
Noronha Farinelli (Usuários – GO), candidata a Secretária. Disse que independente do cargo que
cada representante irá ocupar, todos terão poder de voz e atuação dentro da Diretoria. Disse que
compõem este comitê desde 2003, tendo assiduidade nas reuniões e que entre os anos de 2015 a
2018 ocupou o cargo de Coordenador da CTPI. Esclareceu que os três mandatos anteriores da
Presidência foram compostos por representantes do Poder Público do DF e do Estado de Goiás,
sendo necessário fazer uma alternância neste mandato. Falou que durante seu mandato na CTPI
foi realizado um grande trabalho para que o Comitê sempre tivesse em atuação e
desenvolvimento, contribuindo para os assuntos a serem pautados neste Comitê, sendo este o
momento de dar continuidade nesta grande tarefa, sendo realizada com grande satisfação. Falou
que esta chapa se propõe a assegurar os interesses dos diversos segmentos que compõem este
Comitê; ampliar a publicidade dos investimentos e dos recursos financeiros arrecadados na
bacia, para que todos tenham conhecimento da tramitação dos recursos; articular com a ANA a
estruturação dos Comitês Afluentes, uma vez que o CBH Paranaíba é um Comitê de Integração;
fortalecer os Comitês Afluentes para a implementação dos instrumentos da Gestão de Recursos
Hídricos, sendo a aprovação do Plano de Recursos Hídricos, cobrança pelo uso da água e
articular com estes Comitês para que se tenha uma Agência de Água única para a bacia, a fim de
obter a sustentabilidade da Agência; apoiar o Poder Público Municipal para alavancar recursos
para a implementação de projetos para recuperação ambiental; concluir a revisão do Regimento
Interno deste Comitê; apoiar e realizar o fórum anual da Sociedade Civil, com vista a
harmonização e alinhamento do segmento; articular a aplicação dos recursos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos conforme já estabelecidos no PRH Paranaíba e promover a atualização
do Plano. Passou a palavra para a senhora Elaine Lopes Noronha Farinelli. A senhora Elaine
Lopes Noronha Farinelli (Usuários – GO) disse que está no Comitê desde 2003, representando
o segmento Usuários e que sempre participou das reuniões buscando o crescimento do Comitê e
de todos os usuários envolvidos na gestão de recursos hídricos. O senhor Joao Climaco
Mendonça (Sociedade Civil – DF) falou que está à disposição deste Comitê para atuar de forma
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clara e transparente, com respeito as instituições que o compõem. Pediu que as instituições
apoiem seu pleito, sendo uma oportunidade para a Sociedade Civil mostrar que pode contribuir
para a gestão de Recursos Hídricos, sem desrespeitar cada ente deste Comitê. O senhor João
Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) agradeceu as chapas e colocou em regime de
votação. Sendo a Chapa 1 composta pelos senhores: Fernando Costa Faria (Presidente), João
Climaco Mendonça (Vice-Presidente), Elaine Lopes Noronha Farinelli (Secretária). Chapa 2,
composta pelos senhores: Breno Esteves Lasmar (Presidente), o senhor Fábio Bakker Isaías
(Secretário) e o senhor Claudio Costa Barbosa (Secretário-Adjunto). A chapa 1 recebeu 18
(dezoito) votos, dos senhores: Gabriel Tenaglia Carneiro (Prefeitura Municipal de Goiânia);
Bruno Vicente Marques (Prefeitura Municipal de Cristalina); Belmiro Francisco Martins
Paranhos (Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável –
RIDES); Ivan Bispo (Associação Amigos das Águas); Nilo André Bernardi Filho (Ambiente e
Educação Interativa – Amedi); João Climaco Soares de Mendonça Filho (Instituto Oca do Sol);
Antônio Geraldo de Oliveira (Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias
Hidrográficas – Fonasc); Marcos Antônio Correntino da Cunha (Associação Brasileira de
Recursos Hídricos – ABRH, Representante); Dalton Nunes Gonçalves Júnior (Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB Subseção de Uberaba); Atílio Eduardo Pioli (Faculdades Integradas
de Paranaíba); Jordana Gabriel Sara Girardello (Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás –
FAEG); Renato Leal Caetano (Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás – Irrigo); Fernando
Costa Faria (Federação dos Cafeicultores do Cerrado); Fábio Shin-Iti Endo (Cooperativa
Agropecuária do Alto Paranaíba); Elaine Lopes Noronha Farinelli (Federação das Indústrias do
Estado de Goiás – FIEG); Reginaldo Passos (Cooperativa Agroindústrial dos Produtores Rurais
do Sudoeste Goiano – Comigo); Alexandre Spegiorin de Almeida (Caramuru Alimentos S/A);
Wilson de Azevedo Filho (Associação das Empresas Mineradoras das Águas Termais de Goiás –
AMAT). A chapa 2 recebeu 26 (vinte e seis) votos, dos senhores: Mirela Garaventta (Ministério
de Meio Ambiente – MMA); Igor Souza Ribeiro (Ministério de Minas e Energia – MME);
Gustavo Henrique Soares (Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura,
Cidades e Assuntos Metropolitanos – Secima); Breno Esteves Lasmar (Instituto Mineiro de
Gestão das Águas – IGAM); Renata Machado Mongin (Instituto de Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM); Paulo Sérgio Bretas de
Almeida Salles (Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA);
José Márcio Margonari Borges (Prefeitura Municipal de Itumbiara); Marcos Clodoaldo Morais
Garcia (Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce); Bruno Gonçalves dos Santos
(Prefeitura Municipal de Araguari); Elaine Aparecida Santos Oliveira (Prefeitura Municipal de
Araporã); Claudio Costa Barbosa (Associação Movimento Águas do Rio – Amar); Gustavo
Bernardino Malacco da Silva (Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro –
Angá); Antônio Eustáquio Vieira (Movimento Verde de Paracatu – Mover); Henrique Luiz de
Araújo Costa (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES); Wilson
Akira Shimizu (Universidade Federal de Uberlândia – UFU); Ricardo Tezini Minoti (Fundação
Universidade de Brasília – UNB); Mário Cézar Guerino (Saneamento de Goiás S.A.); Paulo
Henrique de Almeida (Saneamento de Goiás S.A.); Luiz Humberto de Freitas Souza
(Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia – DMAE); Fábio Bakker Isaías
(Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB); Rosany Cristina
Jakubowski de Carvalho Carneiro (Associação dos Produtores Rurais e Protetores da Bacia do
Descoberto - Pró Descoberto); Deivid Lucas de Oliveira (Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais – FIEMG); Jainara Alves de Carvalho (UHE São Simão Energia S.A); Renato
Júnio Constâncio (Cemig - Geração e Transmissão S/A); Ramom Rodrigues Vieira de Carvalho
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(Furnas Centrais Elétricas S/A); Sara Hatem Honorato (Praia Clube). O senhor Leonardo
Sampaio Costa (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - Imasul) se absteve de
votar. O senhor João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) declarou a chapa 2
vencedora. Fez a leitura do Termo de Posse da Diretoria do CBH Paranaíba para exercer a gestão
2018 – 2020 e empossou o senhor Breno Esteves Lasmar (Poder Público - MG) para exercer o
cargo de Presidente, o senhor Leonardo Sampaio Costa (Poder Público - MS) para exercer o
cargo de Vice-Presidente, o senhor Fábio Bakker Isaías (Usuários - DF) para exercer o cargo de
Secretário e o senhor Claudio Costa Barbosa (Sociedade Civil - GO) para exercer o cargo de
Secretário-Adjunto. Convidou os senhores Bento de Godoy Neto, Deivid Lucas de Oliveira,
Leonardo Sampaio Costa e Marcelo Pereira da Silva, representantes da Diretoria anterior para
realizar o rito de passagem de cargo. Os membros da Diretoria anterior parabenizaram a
Diretoria eleita. O senhor Breno Esteves Lasmar (Presidente do CBH Paranaíba) agradeceu
ao plenário o voto de confiança e em especial a Diretoria anterior que contribuiu para o
crescimento e amadurecimento deste Comitê. O senhor Fernando Costa Faria (Usuários)
parabenizou a Diretoria eleita e pediu a todos que apoiaram seu pleito que apoiem nesse
momento a Diretoria eleita, para que este Comitê possa de fato progredir. Item 5.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Breno Esteves Lasmar, Presidente do CBH
Paranaíba, encerrou a reunião. Eu, Leonardo Sampaio Costa, lavrei essa ata que segue assinada
por mim e pelo Presidente do Comitê. A transcrição encontra-se no Anexo I e 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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Gestão 2015 - 2018
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Anexo I
Transcrição de Áudio da Assembleia de Posse dos Membros do CBH Paranaíba, gestão
2018 – 2022.
Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) vamos dar início a Assembleia de
Posse do CBH Paranaíba, gostaria de agradecer aqui a cessão de espaço pela Prefeitura
Municipal de Itumbiara, que é a nossa sede, trata o Comitê com muito carinho, agradecer a
presença também do Dr. Volney Zanardi da Agência Nacional de Águas, Dra. Marília, Dr.
Gustavo, Marília pelo Igam, Gustavo Soares pela Secima (GO), Dr. Paulo Salles pela Adasa
(DF), que são os representantes dos Órgãos Gestores, comandantes desses Órgãos Gestores e ao
mesmo tempo dar importância e relevância que é clara dos representantes dos Comitês Afluentes
aqui presentes, enfatizando o nome do senhor Fábio, parabéns pela atuação dentro do Comitê do
Meia Ponte, hoje um protagonista muito grande dentro do Comitê, expressado nas páginas do
jornal O Popular, o Dr. Paulo de Mato Grosso do Sul, do Santana Aporé, obrigado pela presença
e parabéns pela atuação no estado, Dr. Reginaldo também, Dr. Wilson Azevedo, Bruno do
Araguari, Dr. Jorge Wernek também, muito obrigado pela participação junto a nós, Dr. Sérgio
Presidente da Abha, o Rafael do Senar e todo pessoal do Senar presente aqui na Reunião.
Gostaria de convidar para compor a mesa a Diretoria atual representada pelo Deivid, Leonardo
que está agora em reunião e o senhor Marcelo também, por favor, e representando o Município
de Itumbiara o senhor Margonari para compor a mesa. Então para iniciarmos gostaria que todos
ficassem em posição de respeito para execução do Hino Nacional Brasileiro. (tocou o Hino
Nacional Brasileiro). Agradeço aos membros da mesa, peço que retornem para os seus lugares,
muito obrigado. Vamos agora o Item 2. de Pauta, que é apresentação sobre o CBH Paranaíba,
estrutura, atribuições e resumos das ações realizadas nesse período de 2013 a 2018. Bom dia a
todos novamente, casa cheia, isso é um bom sinal, temos aqui também uma renovação de uma
parte dos conselheiros e Comitê é isso, uma série de construções para atingir essa maturidade.
Vamos então apresentar aqui um pouco, uma breve explanação sobre as atribuições desse
Comitê. Então a Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba é a segunda maior da unidade da Região
Hidrográfica do Rio Paraná, com 25,4% só da área, porque a área de drenagem do Rio Paranaíba
é maior do que a do Grande, considerando essa drenagem de 222.767 km2 abrangendo a maior
parte no estado de Goiás com 65%, seguido de Minas Gerais com 30%, Mato Grosso do Sul 2%
e o Distrito Federal com 3%, mais uma grande parcela da população concentrada naqueles 3%
do Distrito Federal. O Rio Paranaíba tem suas nascentes em Minas um pouco abaixo no
munícipio do Rio Paranaíba, na Serra da Mata da Corda no Estado de Minas e percorre 1.160 km
até sua foz onde encontra ali no Triângulo Mineiro a 50 km a montante de Ilha Solteira, do
reservatório de Ilha Solteira se encontra com o Rio Grande formando o Paraná. A população da
Bacia é cerca de 9 milhões de habitantes, aproximadamente 92% é áreas urbanas, o PIB do
Estado de Goiás concentra-se em 80% ali naquela faixa dentro da bacia do Rio Paranaíba, essa
ocupação abrange 198 municípios, distribuídos em quatro Unidades da Federação, sendo 137 em
Goiás, 56 em Minas, 4 em Mato Grosso do Sul e o próprio Distrito Federal, então a população
concentra-se principalmente em Brasília e região em torno, Goiânia que é mais de 5 milhões de
habitantes concentrados ali, quase 70% da população residente da bacia, e a própria cidade de
Uberlândia também Minas Gerais, então essa é a distribuição dos Comitês Afluentes, exceto 98
munícipios serem distribuídos daquela forma como falamos, em Goiás os Comitês, Corumbá,
Verissimo e São Marcos que é um Comitê só, até o Rio Meia Ponte onde se concentra metade da
população Goiana e menos de 4% do Estado e depois Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba que
é composto pelos Rios claro, Verde Corrente e Aporé, Mato Grosso do Sul com o Comitê da
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Bacia do Santana Aporé, Minas Gerais com o PN1, PN2 e PN3, e o Distrito Federal com o
Paranoá, a sede não podia ser em local melhor que em Itumbiara, ponto central da Bacia, uma
cidade que vive do Rio e para o Rio, tem sempre esse contato mais próximo com a nossa bela
Itumbiara. Aqui é um dos componentes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, sendo um Comitê deliberativo, normativo e construtivo também composto pela
Sociedade Civil, Usuários e Poder Público com diversas esferas, os Comitês de Bacias
Hidrográficas tem essa finalidade de promover o gerenciamento participativo e democrático dos
recursos hídricos, visando melhor o uso da água que atenda a todos esses, assim seria extraído
esse recurso com maior benefício econômico e social de modo sustentável, de modo
ambientalmente sustentável e essa é a grande função, esses são os grandes protagonistas dessa
história, então são compostos por representantes no caso do Paranaíba como é um Rio, um
Comitê Interestadual tem representação da União também, dos Estados, do próprio Distrito
Federal, dos munícipios também. Os munícipios entram na composição da Política Nacional de
Recursos Hídricos nas vias de Comitês de Bacias, o que é muito importante pela ocupação do
solo, refletir diretamente na qualidade e quantidade das nossas águas. Os nossos Comitês são
conhecidos também como parlamento das águas, as principais atribuições são arbitrar, em
primeira instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos e o Comitê do
Paranaíba é um dos Comitês que tem essa normatização de recursos para conflitos bem definido,
existe todo um processo para ser feito, essa questão de arbitragem de conflitos é acompanhar a
execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica e sugerir as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas, que essa próxima gestão provavelmente vai ter como
desafio a revisão desse Plano, propor ao Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos as acumulações, derivações, as questões de lançamentos de pouca expressão.
Aqui no rio Paranaíba tinha questões de até 0,05 m3 / s, considerado como insignificante onde o
Comitê do Rio Paranaíba veio e normatizou para 0,001 m3 / s em alguns casos, então, o Comitê
tem esse controle também, estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e
sugerir esses valores a serem cobrados que é o que foi feito nessa interrupção ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, quem por direito e dever dele, estabelece os valores de fato
sugerido ou não pelo Comitê. Então foi criado o Comitê em 2002, instalado em 2008, a sede em
Itumbiara, gestão de 2008 a 2013, 2013 a 2018 e 2018 a 2022, sempre procurando somar. O
professor Paulo Salles é uma pessoa que trouxe muito do que o Comitê é hoje, carregou nas
costas até ele conseguir um pouquinho de estrutura para ir tocando e ele sabe, a gente sabe em
Goiás também a dificuldade que é você ter um Comitê e não ter uma Secretaria Executiva, ter
que chutar o escanteio e correr lá para cabecearem, em um meio onde você escuta ainda hoje, de
Deputados, autoridades: “onde você participa? Isso é o que?” Então vocês tem a missão de
disseminar o que é esse Comitê e mostrar, olha representamos o parlamento das águas, viemos
aqui para fazer a gestão dessas águas. A Plenária de 45 membros titulares e 45 suplentes, a
Diretoria composta de Presidente, Vice, Secretário e Secretário Adjunto, essa composição nossa
é bem democrática, no que desrespeita a representação da bacia como um todo, onde você tem os
4 Estados obrigatoriamente representados e os 3 segmentos obrigatoriamente também
representados dentro desse quadro da Diretoria. O quantitativo de cada um é Sociedade, Usuários
e Abastecimento 9%, Sociedade Civil OTEP 13%, Sociedade Civil ONGs 16%, Poder Público
Municipal mais 16%, Poder Público Estadual e Distrital 11%, Federal 4%, Usuários Pesca Lazer
e Turismo 4%, Usuários Hidroviários 2%, Usuários Hidroeletricidade 7%, Usuários Indústria e
Mineração 7% e 11% Irrigação, uma composição bastante equilibrada, onde tem Poder Público
31%, Sociedade Civil 29% e Usuários com 40% da composição. As Câmaras Técnicas durante
vários e vários anos a vida do Comitê foi em cima da Câmara Técnica de Planejamento
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Institucional que é a CTPI e que tem como uma de suas atribuições elaborar a proposta de
planejamento estratégico para a gestão do Comitê do Paranaíba e mais recentemente com essa da
integração mesmo, de trazer os Comitês Afluentes para democraticamente participarem também
do Comitê e de suas decisões e que os entendimentos sejam executados, que tenha abrangência
da Bacia como todo. Tem contribuição a CTI que é a Câmara Técnica de Integração procure
atuar estratégia de articulação e os quatros estados componentes, os Comitês Estaduais de Bacias
do Rio Paranaíba com vista a promover a gestão integrada desses recursos, sem ter feito adesão
ou a interlocução desses Comitês Estaduais já que se não tem uma hierarquia, mas sim uma
interação horizontal onde o reflexo dessas ações tem que ser dado também na própria Bacia
como um todo. Então alguns eventos realizados a Oficina de Planejamento Estratégico,
Workshop do Plano de Recursos Hídricos lá em 2014, Seminários de Segurança de Barragem em
2014 também, até foi uma proposta do professor Cláudio que foi adotar, muito sucesso, uma
grande participação, o primeiro Seminário de Integração da Bacia em 2015, Consultas Públicas
para a realização do PRH Paranaíba em 2016 que foi a questão da priorização ocorrida ali na
região de São Marcos, acima da UHE de Batalha, segundo Seminário de Integração da Bacia
agora no ano passado. As principais ações, aprovação do Plano de Recursos Hídricos do
Paranaíba, com gestão do professor Paulo Salles, aprovação da cobrança pelo o uso dos recursos
hídricos agora recente em 2016, definição de prioridades de outorgas na Bacia do rio São Marcos
que foi um dos primeiros Comitês a fazerem essa questão da priorização, criação da Câmara
Técnica de Integração, aprovação do Programa de Apoio aos Comitês de Bacias de Rios
Afluentes pela aquela desigualdade que a gente lembra na evolução e no amadurecimento dos
Comitês Afluentes, a gente tenta nivelar esses Comitês na questão da gestão, aprovação dos
primeiros projetos para aplicação dos recursos da cobrança, lançamento de Edital para a seleção
de Entidade Delegatária, o Comitê de Bacia do Rio Paranaíba também conseguiu uma vaga junto
a representação de Comitês na Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais que é uma
das principais Câmaras do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, temos representação
também e é uma nova fase agora, entrando para cobrança e partir para execução de projetos
como já está sendo feito no Rio Paranaíba, no Distrito Federal, então é agora um Comitê que vai
mostrar realmente ações para a sociedade, ações concretas. Então é isso, agradeço a todos pela
paciência, muito obrigado. (Palmas). Agora será dada a Posse aos membros dessa atual
composição, da gestão 2018 a 2022, dos novos membros. Então eu vou fazer inicialmente da
seguinte forma, todos aqui presentes vão ser empossados, eu vou ler o Termo de Posse, vocês
vem até aqui na frente, vou chamar um por um, ao fazer a assinatura do Termo de Posse, você
vai receber seu Kit Conselheiro e seu Termo de Posse. Farei a leitura do Termo de Posse. Aos 21
dias do mês de Junho do ano de 2018, na sede do Palácio 12 de Outubro em Itumbiara (GO), as
09h, foram empossados os membros titulares e suplentes do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba, para a Gestão 2018 a 2022, nos quais assumem o compromisso de bem e
fielmente exercerem aos seus mandatos de acordo com o seu Regimento Interno do Comitê,
razão pela qual lavra-se o presente Termo de Posse, conforme assinado pelos respectivos
membros. Agora vou chamar os membros para fazer a entrega, primeiro assinam o Termo de
Posse, depois o Kit Conselheiro. Por favor, o senhor Luiz Fernando Alves da Silva, Furnas
Centrais Elétricas; Representante do Poder Público Federal, Ministério do Meio Ambiente Dra.
Mirela, agora o senhor Igor Souza Ribeiro representante do Ministério de Minas e Energia como
titular, o senhor Rodrigo Batista de Paula como membro suplente dessa mesma vaga Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O senhor Gustavo Henrique Soares como membro
representante do Estado de Goiás - Secima, o senhor Breno Esteves Lasmar representando o
Governo de Minas Gerais, Igam, Dra. Jeane Sabrina Maia pelo Instituto de Água de Minas
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Gerais e Comissão eleitoral, Dra. Renata do Ibram do Distrito Federal como Suplente, Dr. Paulo
Salles, não está. Dr. Rafael Melo do Distrito Federal como Suplente representando a Adasa, o
Leonardo Sampaio está em reunião também, Dr. Gabriel Carneiro representante da Prefeitura de
Goiânia, representante da Prefeitura de Anicuns Ironi Brito, Prefeitura Municipal de Cristalina o
senhor Bruno Marques, gostaria de chamar o nosso amigo o senhor José Margonari da Prefeitura
Municipal de Itumbiara, representante da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Helenir Cobra,
por favor, representante de Aparecida do Rio Doce, Marcos Clodoaldo Morais Garcia por
gentileza, o representante de Campestre não veio, aqui no caso o nosso amigo de Araguari Bruno
do CBH Araguari, munícipio de Araguari, agora do Consórcio RIDES é Belmiro Francisco
Paranhos por gentileza, Dra. Elaine Aparecida Santos Oliveira da Prefeitura de Araporã,
Prefeitura de Centralina por gentileza Janaina, nosso amigo Ivan Bispo da Associação Amigos
das Águas, nossa amiga Kharen da Pró-águas do Cerrado, Dr. Claudio do Movimento Águas do
Rio – Amar, Instituto Vida Gestão Ambiental e Municipal Dr. Aquila, Gustavo Bernardino
Malacco da Silva da Angá, Dr. Nilo André Bernardes Filho da Amedi e Dra. Vanda da Amedi
também, Antônio Eustáquio Vieira Instituto Mover novamente, da Organização de
Desenvolvimento Sustentável o senhor Renato Soares Moreira, João Clímaco – Oca do Sol,
Instituto Aquário – José Ferreira Simões, pelo Fonasc o senhor Antônio Geraldo de Oliveira, da
Unipaz – Regina Fittipaldi, o senhor Marcos Antônio Correntino da ABRH, o senhor Alessandro
de Oliveira Pereira do CREA, pela ABES o senhor Henrique Costa, Instituto Federal aqui de
Itumbiara Dra. Juliana Moraes Franzão, pela OAB de Uberaba Dr. Dalton, também pela ABES
mais Mineira João Eduardo Della Torres, bem-vindo novamente Della Torres, pela Universidade
Federal de Uberlândia Dr. Wilson Shimizu patrimoniado também pelo Comitê do Paranaíba, pela
Uniube Dra. Flávia Alice Borges Soares Ribeiro, pela Universidade de Brasília o senhor Ricardo
Minoti, Faculdades Integradas de Paranaíba Dr. Atílio do Mato Grosso do Sul bem-vindo
novamente pela continuidade, também pela Faculdades Integradas de Paranaíba o Dr. Alex
Ribeiro, pelo Saneamento de Goiás – Saneago o Dr. Mário Guerino, pela Saneago também Dr.
Cleber Valeriano Ferreira, Saneago também Dr. Paulo Henrique de Almeida, pela Saneago
também Dr. Everton Luiz de Miranda, Luiz Humberto de Freitas Souza pelo DMAE de
Uberlândia, pela Copasa o senhor João Martins Neto, pela Caesb o senhor Carlo Renan Brites,
parabenizou o Carlo, então a Federação da Agricultura do Estado de Goiás Dra. Jordana Gabriel
Sara Girardello, pelo Sindicato de Rio Verde o senhor Alexandre Câmara Bernardes, Dr. Renato
Leal Caetano pela Irrigo – Associação dos Irrigantes de Goiás, o senhor Alécio Marostica pelo
Sindicato Rural de Cristalina (GO), pela Federação dos Cafeicultores o senhor Fernando Costa
Faria de Minas Gerais, pela Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba o senhor Fábio Endo,
pela a Irriganor o senhor Everaldo Domingues, pelo Pró-Descoberto a senhora Rosany Cristina
Carneiro, pela Federação da Agricultura do Distrito Federal o senhor Avay Júnior, senhora Elaine
Lopes Farinelli pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás, pela BRF a senhora Ana Paula
Santos, Dr. Reginaldo Passos pela Comigo, bem-vindo novamente Reginaldo, pela Copebrás o
senhor José Moreira, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais o senhor Deivid
Lucas de Oliveira, pela UHE São Simão a senhora Jainara Carvalho, pela Serra do Facão o
senhor Pablo Henrique Salgado, pela Cemig o senhor Renato Júnio Constâncio, por Furnas o
senhor Ramon Rodrigues Carvalho, Dr. Alexandre de Almeida pela Caramuru, também o senhor
Renato Gomes Pereira pela Caramuru também, bem-vindo novamente, pela Associação dos
Mineradores de Águas Termais do Estado de Goiás – AMAT o senhor Wilson de Azevedo Filho
cujo a sede fica na belíssima cidade de Caldas Novas todos devem ir visitar, pela Rio Quente
Mineração Dra. Neide Aparecida Gonçalves, pelo Praia Clube de Uberlândia a senhora Sara
Honorato, pelas Trilhas Interpretativas o senhor Douglas Abrahão de Oliveira, pela Caesb o
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senhor Fábio Bakker Isaias, estou revendo aqui agora o professor Paulo Salles pela Adasa do
Distrito Federal. A Dra. Jeane se encontra? Nós faremos agora um breve recesso de 15 minutos
para todos acalmarem a emoção de terem sido empossados aqui agora e já retornamos. Muito
obrigado! (recesso) Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) seguindo para o
próximo item de Pauta, eu convido o Presidente da Comissão Eleitoral para subir a mesa.
Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) bom dia a todos! Eu queria chamar aqui a
Comissão Eleitoral por todos, Alba, a Jeane e João Ricardo, fazendo favor. Então senhores, só
para contextualizar o que está acontecendo aqui é que a Comissão Eleitoral está tendo esse
momento de fazer algumas reuniões, mas que houve um fato novo, que ontem após a reunião
desse Comitê mesmo, foi apresentado para a Comissão Eleitoral um documento que pedia a
impugnação de uma entidade, que foi eleita e iria tomar Posse, até tomou Posse já hoje, e essa
Comissão se reuniu desde ontem, ela pegou esse documento analisou o documento, até
conversamos com as entidades envolvidas tanto as que pediram a impugnação, como também
aquela que foi demandada para se retirar e para tentar um consenso um acordo, não conseguimos
e quando chegou nessa Comissão para tomar a sua decisão também, essa Comissão hoje estamos
indo a pares, não conseguimos também entrar em um consenso. Não entrando nesse consenso e
sabendo que essa decisão pode impactar na eleição da Diretoria que vai acontecer nesse
momento, a gente decidiu por não analisar esse documento agora, ou seja, levar esse documento
para uma próxima reunião, essa próxima reunião a gente vai pedir explicação melhores para as
entidades e com isso a gente está suspendendo a eleição da Diretoria do Paranaíba até uma
próxima reunião. Essa próxima reunião a princípio vai ser marcada pela Comissão, passada para
a Abha que é entidade Secretaria Executiva, que vai convocar os senhores de novo para a gente
estar aqui, para essa nova eleição de Diretoria e já com esse caso resolvido dessa entidade, desse
pedido de impugnação. Abro para vocês a discussão, mas essa é a decisão. Alguém quer
comentar alguma coisa? Acho que essa é a decisão da Comissão Eleitoral, mas abro para alguém
que quiser outro esclarecimento ou alguma dúvida. Gustavo Bernardino Malacco (Angá) só
um questionamento, porque o prazo de recurso era do dia 13 a 20 de abril. O recurso foi
apresentado nesse prazo entre 13 e 20 de abril? E depois a Comissão listou as entidades
habilitadas, declarou a entidade que a gente já está sabendo quem que é, tomou Posse, se tomou
Posse está habilitada. Então eu queria saber do aspecto da legalidade, porque chegar um negócio
aqui a nós, sabendo que tinha prazo de recurso para impugnação é um pouco de desrespeito ao
Comitê, a gente tinha prazo e tinha que seguir o Edital da forma que ele compete, então
entenderia que a Comissão deveria negar essa questão por não ter apresentado o recurso
intempestivo, para mim está claro isso, deveria já ter negado de forma agora querer suspender
depois da eleição, aí é uma decisão de vocês, agora querer entrar com recurso intempestivo,
desculpe, é um desrespeito ao Comitê, se não a gente pensou também, nós fomos prejudicados
aqui pelo Edital por uma questão que a gente não tratava como isonomia, mas respeitamos a
regra do jogo, respeitamos a regra do jogo, porque não tem um artigo no Edital que tratava
entidades de formas isonômicas dando preferência a conselheiros antigos em Comitês de Bacias,
isso se você pegar na Constituição não é isonomia, mas respeitamos o Comitê, então eu só queria
entender essa questão, essa complexidade aí de um recurso intempestivo ser acolhido em uma
Comissão, se fosse a Comissão que tivesse detectado, mas aí ele é um recurso, correto?
Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) Malacco é o seguinte, o que foi colocado aqui,
a solicitação foi feita ontem à noite, então foi entregue para a Comissão ontem à noite. E por que
que essa Comissão aceitou? Porque tinha o pedido não é só que se refere somente ao Processo
Eleitoral, mas também se remete a própria entidade, então tem fatos que não são diretamente
ligados somente a Posse, mas também de representatividade da entidade ou até mesmo de
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constituição da entidade naquele município. Então é uma coisa que a gente precisa analisar, se
fosse só relacionado ao Processo Eleitoral caberia até a intempestividade, mas foi aceito porque
não está somente ligado ao Processo, mas sim também ligado a constituição da entidade.
Gustavo Bernardino Malacco (Angá) Leonardo a intempestividade, sim ou não, foi esse o
questionamento para a Comissão Eleitoral. Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) se
fosse relacionado só ao Processo de Eleição, acho que concordaria com você, mas foi
questionado também sobre a constituição da entidade, aí a gente já não pode tomar essa decisão
agora, a verdade é que podia prejudicar todo o Processo Eleitoral. Vanda Davi Fernandes de
Oliveira (Amedi) eu não gostaria de falar aqui como advogada como foi solicitado, mas como
conselheira que continuo no Comitê e como conselheira eu acho que estamos cometendo um
erro, estou falando nós, porque eu estou com vocês, nós estamos juntos aqui e cometer um erro
dessa natureza é prejudicial para o Comitê como um todo, com a questão da intempestividade,
independente do que contenha esse documento, o processo aqui é um Processo Eleitoral e aceitar
esse recurso de forma intempestiva é um prejuízo para todo o processo que pode trazer danos
para nós. Então eu enquanto conselheira, o meu conselho é que a gente não deixe, não acate esse
recurso nesse momento e que faça tudo como havia sendo preparado, então estou dando um
conselho não como advogada, mas como conselheira do Comitê para que a gente faça a
composição sem acatar um recurso intempestivo. Leonardo Sampaio Costa (Comissão
Eleitoral) mais alguém? Vanda eu acho que como encaminhamento se isso for a proposta a gente
pode até ficar uma proposta para o Plenário, se for o encaminhamento feito, mas se não estiver
isso a gente continua com a decisão de suspender. Tem como se identificar, falar instituição e
nome. Elaine Aparecida Santos Oliveira (Prefeitura Municipal de Araporã) haveria
possibilidade da Comissão Eleitoral tornar público quem que é as entidades envolvidas, porque
pelo menos aqui perto de mim o pessoal está com essa dúvida e o motivo, se isso pode ser
esclarecido, por favor. Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) senhores, por ordem, a
Vanda pediu, o Correntino pediu, mas assim, vamos por ordem, a Vanda e depois o Correntino.
Eu te respondo agora mesmo. Vanda Davi Fernandes de Oliveira (Amedi) peço desculpas
porque eu estava conversando e não ouviu a pergunta, mas já me disseram que poderia
encaminhar como proposta, se não estiver um outro encaminhamento, eu encaminharia tranquilo
a proposta de não acatamento de um recurso intempestivo. Leonardo Sampaio Costa
(Comissão Eleitoral) tá Vanda, agora o Correntino e a gente vai ver essa questão do
encaminhamento. Marcos Antônio Correntino da Cunha (ABRH) tem que ficar bastante
claro, como a colega propôs, explicar o que aconteceu realmente com clareza e depois na minha
opinião quem deve tomar uma decisão seria a Plenária do Comitê. (Palmas). Marcelo Pereira
(Ex-Secretário Adjunto do CBH Paranaíba) esse encaminhamento eu acho que se houve um
reforço eu por exemplo na época da eleição eu fiquei sabendo da negativa redação a minha
Associação, depois eu não recebi nada que dissesse que a minha Associação teria sido colocada
em outro plano, eu fiquei sabendo no dia anterior, porque alguém me ligou pedindo para ligar
para cá, eu não fui consultado, não recebi nada da Comissão. A Comissão tratou da questão, não
me deu resposta nenhuma, deu resposta para outras pessoas e eu me senti descolocado, eu não
estou aqui para advogar nada, mas eu acho que poderia ser analisado o recurso que foi interposto
nessa oportunidade, porque eu acho que se continuarmos assim vamos ficar aleijando situações
durante e depois dessa situação, situações que existe a entidade, que dizem representar Comitês
ou Associações de moradores ou de qualquer natureza, num município ou outro tenha que
comprovar que existe, que faz parte e que realmente está respondendo realmente por aquelas
Associações então não há porque, tratando de situações eu lamento dizer que eu poderia até
concordar, recurso intempestivo não, eu acho que existe outras situações dentre esta que existe aí

744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790

e a gente poderia analisar, mas eu acho que esta situação precisa ser melhor esclarecida, porque
não está bem esclarecida não. Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) nós temos uma
solicitação de encaminhamento aqui, acho que é só uma e tem também uma solicitação de
esclarecimento. Eu vou primeiro tentar coordenar aqui essa parte do encaminhamento, ou seja,
foi solicitado que a plenária pudesse ver se caberia um recurso nesse momento, sim ou não, a
intempestividade desse recurso. Se for isso mesmo a solicitação, cadê a Vanda, se foi isso mesmo
a solicitação a gente pode encaminhar por isso e perguntar para a plenária, porque a plenária é
soberana e é soberana até em cima da Comissão Eleitoral, ou seja, o que a plenária decidir, está
decidido, mas se tem essa solicitação e se for esse mesmo o pedido de tentar colocar para ver se
aceitar esse recurso mesmo sendo é, não aceitar o recurso por ser intempestivo, se for essa a
gente pode partir para uma votação, agora só preciso da confirmação da Vanda se é isso mesmo a
solicitação dela, aí a gente abre também uma defesa para quem acha que é a intempestividade.
Primeiro Vanda e depois Wilson, você pediu uma solicitação de encaminhamento para que fosse
colocado se é intempestivo ou não, é isto mesmo, se não a gente encaminha, eu preciso saber.
Vanda Davi Fernandes de Oliveira (Amedi) não havendo outra proposta, que pudesse ser mais
esclarecedora, porque o que eu sentir que o pessoal realmente gostaria que fosse mais esclarecida
essa questão e eu considero que o ideal seria não acatar o pedido, se tem problemas existem
formas dentro do Direito Administrativo de você solucionar a questão, mas colocar essa
responsabilidade também para decisão do Plenário, eu também fico assim, porque é uma decisão
que pode acarretar em danos para o próprio Comitê. Então é por isso que a gente tem que ter
cautela e no sentido de ter cautela é que eu acredito que não aceitar esse recurso nesse momento
de forma intempestiva seria a melhor saída, mas eu acho que vocês realmente quem tem que
decidir, vocês tem a competência para decidir, mas se acha que é melhor jogar para plenária.
Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) nós já decidimos, o que a gente pode mudar, o
que foi decidido pela Comissão é se por acaso a plenária quiser, se depender da Comissão
Eleitoral já está decidido, então, se você estiver um encaminhamento para fazer para que a
plenária decida se é intempestiva ou não a gente coloca isso para a plenária. Vanda Davi
Fernandes de Oliveira (Amedi) então está bom, eu faço esse encaminhamento de perguntar a
plenária se a gente acata esse recurso intempestivo ou não. Wilson de Azevedo (AMAT) sobre a
intempestividade não vai se pronunciar já houve pronunciamentos suficientes, mas pelo Edital
parece que a impugnação de uma entidade tem um prazo e teria que ser cumprido, agora eu acho
que colocar para a plenária, nós vamos ter que ter um momento precedente que é o
esclarecimento total do que está acontecendo, porque enquanto não houver os esclarecimentos
dos motivos e que os nomes sejam dados, quem que entrou com um recurso, porque para nós
entendermos, como que nós vamos votar numa coisa sem entender perfeitamente o que passa,
então é isso que eu queria ponderar. Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) Wilson só
para esclarecer, nós não acatamos a impugnação, é que a Comissão não teve tempo hábil de
conseguir e como ela também não está completa aqui, ela não tem condições de decidir nesse
momento, então por isso a gente trouxe a decisão de cancelamento, agora se vocês querem um
esclarecimento sobre a solicitação a gente pode abrir isso para as partes, tanto para a parte que
solicitou a impugnação ou também a parte que vai se defender para que a plenária conheça a
solicitação. O Henrique estava também e o Marcelo depois. Marcelo Pereira (Ex-Secretário
Adjunto do CBH Paranaíba) eu acho que seria oportuno que esclarecesse a Plenária sobre esse
ponto para que ela pudesse realmente acolher, agora eu acho o tempo pouco para exatamente
pensar sobre isso e resolver esse problema, mas eu acho que isso deveria ser esclarecido.
Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) eu vou pedir para o João fazer esse
esclarecimento geral para vocês. João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) nós
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da Comissão Eleitoral estamos tentando lidar isso com maior cuidado possível, então vou tentar
dar um esclarecimento da situação em si. Do contexto geral como foi dito, a Comissão Eleitoral
concluiu o processo eleitoral, as entidades foram eleitas, foram indicadas por seus representantes
e ontem à noite a Comissão Eleitoral recebeu uma demanda apresentada por um membro do
Comitê questionando segundo a demanda apresentando fatos novos desse processo e solicitando
a impugnação da candidatura de uma instituição e a solicitação e revisão de indicação de
representações desse Comitê. Nós recebemos a solicitação, fizemos uma análise preliminar desse
processo, entendemos que partes das demandas apresentadas não tinham respaldos nas regras do
Processo Eleitoral, nas regras tanto do Regimento como do Processo Eleitoral e que partes das
demandas, uma demanda apresentada poderia ter amparo nesse processo. Solicitamos ao
representante da instituição como manifestação e o que aconteceu, é que nós da Comissão
Eleitoral somos cinco instituições, os representantes dos Órgãos Gestores das quatro unidades e
um representante da Agência Nacional de Águas e nós não chegamos a um consenso sobre o
atendimento ou não da documentação apresentada e aí diante disso é que nós então optamos
propor a suspensão de todo o processo da eleição da Diretoria e todas demais atividades até que a
gente consiga resolver essa questão, tanto quanto a intempestividade, quanto ao mérito da
proposta e também quanto aos documentos apresentados pela entidade, que inclusive isso não foi
formalizado todo esse processo, então essa é a entidade que a gente se encontra e a proposta de
todo jeito que foi colocada, então é que o plenário caso entenda pela intempestividade da questão
ela pode ser proposta. O entendimento da Comissão Eleitoral é que diante da realidade dos
documentos apresentados e do que nós estamos enfrentando nós tomamos por precaução não
dando o próximo passo que é eleição da Diretoria e sim suspendendo o processo. Essa é a
proposta da Comissão Eleitoral, essa é a nossa decisão, mas como o Leonardo falou o Plenário é
soberano nesse processo e aí eu acho que o encaminhamento tem que ser dado. Antônio
Eustáquio (mover) eu fico vendo que o que nós estamos presenciando aqui é o que estamos
presenciando no Brasil, essa confusão que está no Brasil, que não tem clareza, sinceramente eu
estou angustiado desde a semana passada com relação a esse processo todo, o Wilson falou quase
o que o Fábio quer falar, é que o pessoal coloque clareza nisso, não é possível que a gente
suspenda um processo desse e nós vamos para casa ficar lá 15,20,30 dias sem saber do que se
trata com clareza, então eu acho que tem que falar que entidade que é, o que está acontecendo, o
que foi, esse negócio de intempestividade para mim é uma questão imoral, outra questão é de lei,
moral e ética, porque se você tem alguma irregularidade a qualquer momento ela tem que ser
cercada, ou eu estou errado? Eu não sou advogado não, então eu acho que isso tinha que ser
levado em conta, chegar aqui e falar nós recebemos isso, isso e isso e não é falar igual você falou
nós recebemos, não quer falar o que, não quer falar a entidade, não é possível, pelo amor de
Deus! Então eu acho que tem que trazer com clareza para gente, se eu estiver equivocado,
perdão. Wilson de Azevedo (Amat) o Tonhão falou o que eu ia falar aqui, eu acho que a
transparência desse processo tem que ser total, não dá para dizer uma entidade apresentou. Que
entidade? Quem? Contra qual entidade foi o recurso? Eu acho que isso tem que estar claro para a
Assembleia, sem essa clareza, suspender a reunião na minha opinião é totalmente encareta.
Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) Wilson é o seguinte, igual eu falei para vocês,
a plenária é soberana, então se a plenária quer saber os passos como completo eu acho que ela
tem o direito, então por entender isso e a Comissão achar que tem esse entendimento nós vamos
chamar o Paulo que faça, porque foi a Adasa, o Ibram e a SEMA do DF que fizeram essa
solicitação. Então a gente pede para que o Paulo esclareça e depois vamos dar a chance também
para a entidade se defender, aquela que foi solicitada a impugnação e depois a gente retorna as
discussões, então Paulo, vamos colocar aqui cinco minutos para o Paulo, pode ser? Paulo Salles
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(Adasa) em primeiro lugar eu gostaria de dizer que lamento que nós tenhamos chegado a essa
situação, uma situação desagradável e não era o que nós queríamos nesse momento, mas a
questão da intempestividade, como se coloca propriamente, porque nós tivemos conhecimentos
de fatos que são supervenientes e como foi dito aqui, fatos que não se refere propriamente a
candidatura naquele momento, foram fatos que vieram depois e a partir destes fatos que vieram
depois, que nós apresentamos o recurso a Comissão Eleitoral e a Comissão Eleitoral está pedindo
um prazo para avaliar, isso que está acontecendo até agora. Bom, o que aconteceu é o seguinte,
nós estamos muitos descontentes em que a situação que o DF ficou em termos de representação.
Nós temos hoje o Fonasc, são duas vagas para Sociedade Civil ONGs, então o Fonasc ocupa
uma das vagas e a outra vaga é ocupada pela entidade de Brasília, que se candidatou, mas a de
ser escolhida passou a procuração para a Coordenador do Fonasc ocupar a vaga que seria de uma
outra ONG de Brasília. Então é uma situação que causa muito desconforto, porque em nenhum
momento houve uma discussão a respeito da representatividade desta ONG, essa ONG, o Fonasc
é uma instituição que é nacional, mas ela não tem sede em Brasília, ela apresentou um
documento oficial para o Comitê em que ela apresentava um local para ser a sede dela e o local
não tem sede do Fonasc, é apenas um apartamento que está sendo alugado, nós não estamos aqui
querendo evoluir para o valor e por isso estamos pedindo para a Comissão Eleitoral averiguar se
existe algum problema, porque naturalmente já sabe por outras razões que a entidade não tem
atuação em Brasília, o Fonasc nunca participou de nenhum Comitê de Bacia Hidrográfica, nunca
promoveu um evento em que ela fosse a promotora do evento, de qualquer forma que falasse de
água em Brasília. A documentação que foi apresentada, é uma documentação em linhas gerais
que fala do próprio site do Fonasc, quer dizer não há uma comprovação externa de que eles
participaram de atividades no Distrito Federal e aqui a gente tem que ter, nós não entramos
naquele período porque de fato foi uma falha nossa, nós não conhecemos e quando vimos já
tinha passado o prazo e nós não questionamos isso, mas agora isso se torna relevante porque há
um fato resiliente que pode ter um fato muito grande na escolha, quer dizer uma entidade que
nós sabemos, nós que somos de Brasília sabemos que não tem atividades na Bacia lá no Paranoá,
Comitê do Paranoá, são os Afluentes do Paranaíba e a situação em que nós nos encontramos hoje
em que o Fonasc ele ganha dois votos basicamente por estar representando uma outra instituição
do Distrito Federal que abriu mão, ela tem o direito de abrir mão, nós não podemos cobra-la por
isso, ela foi eleita dessa forma, agora há um interesse cruzado, porque todos sabem que o
Coordenador do Fonasc é o próprio Fonasc, ele aparece em todos os lugares como sendo o
Fonasc. Então Brasília está numa situação extremamente desagradável, porque um dos pilares da
9.433 da nossa legislação que é o da representatividade das instituições estão presentes no
Comitê é fundamental para que o sistema funcione, então existem muitas instituições aqui que
apresentaram documentação, que tem atuação comprovada na bacia, todos os documentos legais
faram atuação comprovada na bacia e essa atuação comprovada na bacia se resume a algumas
coisas que foram lá, algumas reuniões que aconteceram em Brasília, mas não uma atuação que
faça com que o Fonasc seja reconhecido como uma entidade que tenha atuação em Brasília.
Agora mais complicado ainda é que eles não nos procuraram, eles não, acham que tem direito de
vir representar aqui sem perguntar para ninguém porque foram eleitos, mas dessa forma que eu
estou falando. Então infelizmente é uma situação muito delicada e essa situação ela pode ter
outras repercussões, nós estamos entrando num Processo Eleitoral em que o Fonasc, vem
representar também o DF e aí a situação é diferente, porque nessa situação são duas situações
distintas e eu faço questão de esclarecer aqui. (Leonardo interrompe) Leonardo Sampaio Costa
(Comissão Eleitoral) só um minutinho. Elaine Aparecida Santos Oliveira (Prefeitura
Municipal de Araporã) esse Fonasc vai ter representatividade na chapa? Leonardo Sampaio
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Costa (Comissão Eleitoral) depois a gente responde todas as dúvidas e manifestações. Paulo
Salles (Adasa) resumindo, então eu vou parar por aqui, mas nós temos um problema que precisa
ser analisado, porque se a instituição não consegue comprovar que ela própria tem uma presença
na Bacia e se ela não consegue justificar adequadamente a esse Comitê que ela tem uma sede lá e
faz as suas atividades, a coisa fica muito complicada, o endereço que foi assinalado em um
documento oficial deste Comitê e isso é muito importante que se diga, é um documento oficial,
ele tem uma dúvida para ser sanada. Por que foi apresentado um endereço na qual nós não
encontramos nada do Fonasc? É um apartamento que está para ser alugado, então é uma
situação que precisa ser esclarecida e eu não estou colocando aqui a questão de que se está certo
ou se está errado, se mudou e não avisou, eu não estou discutindo isso, a questão é que nesse
momento este assunto não está colocado de uma maneira honestamente. Leonardo Sampaio
Costa (Comissão Eleitoral) obrigado! O Fonasc ou pode ser defendido pelo representante legal
da entidade ou pelo indicado aqui na Plenária. O Fonasc tem um tempo de seis minutos. Antônio
Geraldo Oliveira (Fonasc) eu não trouxe um advogado. Leonardo Sampaio Costa (Comissão
Eleitoral) não, eu estou falando o representante legal ou a pessoa que foi indicada, acho que é o
Climaco. Climaco você vai falar? João Climaco Mendonça (Instituto Oca do Sol) boa tarde a
todos! Todo mundo me conhece nesse Comitê e eu até fiquei surpreendido porque estou nesse
Comitê desde 2013, cinco anos, e todo mundo sabe da minha transparência e lisura da nossa
entidade no âmbito da luta pelos direitos dentro da Política de Recursos Hídricos, então eu estou
entendendo que isso é um movimento muito mais determinado por uma lógica eleitoral, porque
você tem um voto da Plenária que você pode não votar em entidades que não é do campo e pode
atender as dúvidas do Fonasc. Então é preciso que seja esclarecido que nós estamos vendo isso
dessa maneira, porque um dos motivos que eu falei para essa Comissão da intempestividade é
que você transformaria uma coisa que era para ser superada em um debate eleitoral, onde por
causa de um voto e onde fugiria totalmente no trâmite do processo da Assembleia, que é de
eleição e tudo isso intempestivo, então é isso aí, como colocou em dúvida a ética e a moralidade
do nosso papel, eu simplesmente do Fonasc tenho o direito regimental de questionar, mas
também esclarecer para essa grande Assembleia, muito mais para a Assembleia eu estou disposto
a responder as perguntas, que tem desrespeito eleitoral se surge a admitir ações que ferem
princípios fundamentais. Primeiro, nenhuma entidade de Governo, ou seja lá qual for, tem o
direito de intervir ou querer que as atuações da Sociedade Civil seja de acordo com a sua
expectativa. A gente tem no ambiente da Política Nacional de Recursos Hídricos ainda mais na
Constituição Federal, todo Cidadão se organiza da forma que é possível nos termos da legislação.
Então o Fonasc é uma entidade que atua no Brasil inteiro e o objetivo dela é Recursos Hídricos,
monitorar, capacitar, fiscalizar ações da Política de Recursos Hídricos, isso está no seu estatuto,
não é ficar dentro de uma agenda que seja governamental, ou porque ninguém me viu, eu acho
que pouca gente do Governo do Distrito Federal sabe que teve muitas coisas que aconteceram e
eu pedi para a menina apresentar ali, que tiveram até que agir por causa do Fonasc e uma das
causas disso é o Fórum Mundial Alternativo da Água, onde nós fizemos parte da comissão
organizadora, estivemos várias vezes no secretário de planejamentos e outros, evidente não foi
eu porque tem pessoas que fazem isso. Então isso é uma ação política, eu não tenho que ficar
seguindo agenda e nem modelo de atuação que órgão do Governo nos impõe, a gente tem o
direito isso está na constituição, então tem entidades ligadas a Gestão de Recursos Hídricos que
tem uma postura política, outras entendem que tem que ficar operando situações, correio de
transmissão do Governo, projetos, atrás de alguns benefícios ou um reconhecimento que a gente
não entenda assim, a legitimidade do nosso trabalho se da a partir de nós mesmos. Então eu acho
uma falta de sensibilidade alegar que as entidades que trabalha com a gente no Distrito Federal
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são por conta de estar com a gente sendo vitimadas ou não possa trabalhar em rede que é um
conceito do movimento social. Então todo esse aparato aí que ele fala está parecendo uma coisa
de querer intervir na forma como o movimento social se organiza e isso não tem fundamento
nem impacto e nem jurídico. Bem, nós vamos continuar atuando no Distrito Federal, nós temos
um elenco, entra ali em notícias, um elenco de projetos de coisas que acontecem pelo fato da
gente ter um capital intelectual especificamente para Recursos Hídricos nós agregamos para os
projetos das entidades locais conhecimento na área de monitoramento da Política de Recursos
Hídricos, isso não é ilegal e isso não pode ser argumentado com fundamentos para dizer que a
gente não atua no Distrito Federal, isso foi publicado em várias redes e jornais. Entra ali em
notícias. Então assim eu estou anotando isso como um movimento muito triste, então a ação
política do Fonasc ela é importante, nós não fazemos educação ambiental com dinheiro público,
nós não saímos por aí fazendo coletivo para fazer agenda com governo, então a gente tem agenda
de mais de dois anos de trabalhos, temos projetos serrinhas do Paranoá junto com o Oca do Sol,
então nós nos qualificamos tecnicamente e politicamente e chegamos aqui com os votos das
entidades que trabalham com a gente e nós optamos por ser harmônicos. Por que nós que
fazemos trabalhos sérios vamos deixar que entidades que trabalham com outros conceitos
ocupem o nosso lugar? Essa conduta eleitoral de querer desqualificar a nossa entidade e
inoportunamente tudo isso poderia ser evitado se a Comissão fosse soberana para tomar uma
atitude de acordo com o Edital e as normas do negócio. Agora virou uma coisa que está
denegrindo a nossa imagem para justificar o projeto que não tem sentido, nós temos todas as
comprovações, o nosso site está ali vocês vão ver várias ações que a gente faz no Distrito
Federal. Nós não fazemos parte de Fórum Colegiado dos padrões que a lei não nos obriga, então
temos três projetos estamos sendo financiados pelo fundo casa do Distrito Federal, temos uma
colaboradora trabalhando intensamente no Distrito Federal e agora vem essa alegação e vai ter
que ser justificada, porque o dano moral e essa forma eleitoral de se fazer política, a forma pode
causar prejuízos a imagem do Fonasc em Brasília e nós temos uma imagem nacional que
preservamos em cima de um conceito de luta, de dedicação de direito e não ficar pendurado
querendo que o Distrito Federal seja representado só pelo Governo do Distrito Federal no
Comitê, não nós não temos que dar satisfação ao Governo do Distrito Federal para trabalhar no
Distrito Federal nem em lugar nenhum. Aqui no Comitê de Bacias do Paranaíba nós temos uma
conduta de que quando não tivermos um Governo do Distrito Federal compatível com o que a
gente espera do Governo, nós não precisamos procurar ele, nós estamos numa democracia, eu
acho que tudo que está acontecendo aqui é uma ilegalidade, uma violência contra o direito da
organização da Sociedade Civil, muito obrigado! Leonardo Sampaio Costa (Comissão
Eleitoral) eu vou abrir um minuto a mais para o Paulo e depois vou abrir um minuto para você
Climaco, um minuto Paulo e um minuto Clímaco também e daí a gente acaba e assim a
Comissão Eleitoral ainda vai ter que dar alguns esclarecimentos das falas das suas entidades.
Gabriel Tenaglia Carneiro (Prefeitura Municipal de Goiânia) questão de ordem, o senhor já
havia delimitado um prazo, que daria cinco minutos e deu mais cinco minutos para ele, e ele
também falou mais cinco minutos, agora você vai fazer uma retorica para fazer essa discussão.
Eu acho o seguinte, já fez o apontamento e você faz o que tem que ser feito. Paulo Salles
(Adasa) o que eu tenho para falar uma coisa que é muito importante. Gabriel Tenaglia
Carneiro (Prefeitura Municipal de Goiânia) com todo respeito, ele vai te dar mais um minuto,
a questão não é gastar, a questão é o seguinte, já foi te dado um prazo para que você pudesse se
colocar e fazer uma retorica. Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) depois a gente
abre um espaço posterior, vamos colocar um minuto para cada um. Paulo Salles (Adasa) eu me
sinto extremamente constrangido por estar criando uma situação como esta, então nós retiramos
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o nosso recurso da Comissão Eleitoral. (Palmas). (Pessoas falando ao mesmo tempo) João
Climaco Mendonça (Instituto Oca do Sol) como é que eu posso aceitar um negócio que pode
ter sido uma tática para denegrir a nossa imagem. (Pessoas falando ao mesmo tempo) Leonardo
Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) pessoal, como foi retirado a solicitação por parte das
entidades do DF a gente vai cumprir o rito de eleição, só que aí eu pergunto para vocês se a gente
pode ir almoçar e voltamos em uma hora para ter a eleição da Diretoria. Gustavo Bernardino
Malacco (Angá) só para saber, porque a gente ganha velocidade, só um questionamento, eu não
se a Plenária pensou nisso. É porque a gente está ouvindo uma proposta, ou seja, como o
Regimento é omisso de ser chapa apresentada ou por cargos. Eu acho que isso seria uma coisa
que a gente poderia antecipar antes de ir para o almoço, sabendo se a gente vai votar por chapas
ou individual, a gente ganha velocidade, não sei se tem essa proposta, estou ouvindo de uns
colegas aqui essa questão, se não ouvir estou entendendo que é chapa já está definido, aí cada um
apresentava sua chapa depois. Eu só queria esse esclarecimento que a gente já tomava essa
posição agora, é uma proposta para cada lado e define e a gente vota para plenária em relação a
essa questão, porque se não gente, vai ser duas, três, quatro paradas a tarde. Leonardo Sampaio
Costa (Comissão Eleitoral) Malacco, eu acho assim, acho que a gente precisa de um tempo
agora, assim a pressão foi grande aqui e eu acho que a gente almoçando e voltando daqui a uma
hora o João coloca todas as regras de como vai ser. Pode ser? Então voltamos em uma hora, são
12h40 e 13h40 estamos aqui, obrigado! João Ricardo Raiser (Membro da Comissão
Eleitoral) boa tarde! Peço a todos que ocupem os seus lugares para que possamos dar
continuidade a reunião iniciada no período da manhã. Boa tarde a todos retomando então a nossa
Assembleia de Posse do Comitê do Paranaíba, eu represento junto com a Alba a Comissão
Eleitoral. Estão ausentes aqui na mesa a Jeane e o Leonardo e suas instituições estão compondo,
participando desse Processo Eleitoral, então vai caber a mim e a Alba organizar e tocar esse
Processo. Fazendo algumas lembranças quanto ao nosso Regimento, as propostas de chapa têm
que envolver as quatro Unidades da Federação e também os três setores, está sendo solicitado
uma ressalva também que o Mato Grosso do Sul na pessoa do Leonardo, representante do Imasul
em função dessas restrições estão participando das duas chapas. Nós temos algumas decisões
para tomar antes de iniciar esse processo, primeiro foi a verificação de como foi executada a
possibilidade de como não há um regramento específico desse processo que a eleição seria por
Chapas ou por Cargos. Então verificando com os representantes interessados no processo já
existem duas chapas que estão postulando esse processo, então não há necessidades da eleição
por cargos e outra questão é quanto algumas regras do processo de votação, o Regimento Interno
não deixa esse processo quanto a votação ou eleição da Diretoria de uma forma muito clara, mas
tem no Art. 26 ele trata de Deliberações e Moções do Comitê elas são aprovadas por maioria
simples dos membros presentes, parágrafo único as votações são nominais e abertas, então é a
propostas que as votações sigam esse processo e aí a gente coloca então para discussão. A
proposta é também que as chapas façam uma defesa de um prazo de 10 minutos para o
representante da chapa fazer a defesa e para a chapa fazer a defesa da sua candidatura e na
sequência após essa defesa nós façamos o Processo Eleitoral da Diretoria do Comitê por chapa.
Wilson Azevedo (Amat) boa tarde! João tenho uma dúvida na tua fala, é o seguinte, um
candidato não pode compor a duas chapas ao mesmo tempo, isso não existe, então acho que isso
precisa ser esclarecido, o outro ponto é o seguinte, eleição na minha opinião é eleição,
Deliberação vai ser feita da seguinte forma, foi feita a eleição, foi eleita a chapa, sei lá final feliz
para Presidente fulano, ciclano. Essa Deliberação tem que ser aprovada por voto aberto conforme
o Regimento, agora eleição até por analogia ou semelhança a eleição no nosso país, ela é feita
através de voto secreto, então eu acho que nós temos que respeitar e não confundir eleição com
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Deliberação, obrigado! João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) mais alguma
manifestação? Bom, primeiro eu queria esclarecer e solicitar, bom a questão da participação do
Leonardo na chapa ou nas duas chapas se ele quiser esclarecer um pouco melhor esse processo.
Leonardo Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) a verdade não é que eu esteja em duas chapas a
verdade é que eu não estou em chapa nenhuma, o estado de Mato Grosso do Sul decidiu que o
representante dentro da Diretoria do Paranaíba seria o Imasul, a entidade Imasul, ou seja, o
estado de Mato Grosso do Sul só vai colocar para poder fazer a Diretoria o Imasul e para a gente
não ter que um voto de exclusividade ou trazer um monopólio com a chapa só, nós decidimos
não entrar em chapa nenhuma. Nós temos nossos votos, a gente sabe em quem vamos votar, mas
eu não estou em chapa nenhuma, a verdade é essa, se por acaso o Imasul for com uma chapa a
outra chapa fica idealizado, então na verdade não é que nós estamos com duas chapas não, a
verdade é que temos uma posição de quem será o representante do estado dentro da Diretoria e
com isso deixa as outras vagas abertas para a eleição. João Ricardo Raiser (Membro da
Comissão Eleitoral) um esclarecimento quanto o impacto, essa questão está relacionada ao
nosso Regimento onde define que há necessidade de participação de um membro de cada
unidade, Mato Grosso do Sul tem duas instituições e só o Imasul que está disposto a participar
do Processo Eleitoral, então a postura do Mato Grosso do Sul é que não é, acontecendo isso a
Diretoria ou a chapa que o Mato Grosso do Sul resolvesse participar automaticamente deveria
ser a chapa escolhida por que não haveria outra, uma vez que não haveria a composição de uma
nova chapa. O que o Leonardo está se dispondo junto com o Imasul é de participar da nova
Diretoria sem inviabilizar uma chapa dando ao Comitê a possibilidade ou a decisão de qual vai
ser a chapa que vai ser escolhida, dando sequência acreditando que isso está resolvido, têm
outras inscrições ainda? Gustavo Bernardino Malacco (Angá) eu só fiquei na dúvida assim,
essa posição é do Governo ou é a posição das duas instituições de Mato Grosso do Sul. Então ok,
é importante a fala dos dois membros para deixar isso claro né, acho importante isso para a gente
ficar esclarecido, porque quando o Leonardo fala eu vejo ele como Governo, não vejo ele
representando o estado de Mato Grosso do Sul, mas o nosso colega, nosso companheiro já foi, só
para ele falar também, não vou entrar em nenhuma das duas chapas para a gente ter essa certeza,
apesar de achar esquisito, a gente tenta organizar o Regimento, sempre chamando atenção dessa
questão do Mato Grosso do Sul, vai como um exercício para a próxima composição que a gente
aprenda e coloque algum artifício para mudar essa questão, porque eu gostaria de ver uma chapa
completa, se são quatro membros, os quatros membros deveria estar no espaço. Leonardo
Sampaio Costa (Comissão Eleitoral) eu acho que o Atílio pode falar e eu deixar bem livre aqui,
mas tem um negócio Malacco, desde o começo nas primeiras reuniões do Comitê e agora para as
eleições foi deixado bem claro que a gente iria entrar num consenso entre os estados, ou seja se
vocês lembram bem como que estava as eleições para a Presidência do Comitê, decidiu-se estar
vindo de um acordo anterior que Minas seria a Presidência dessa vez, ou seja Minas Gerais teria
que entrar num consenso, só que Minas não entrou num consenso e no estado de Mato Grosso do
Sul houve um consenso, agora assim, eu não falo pela Fipar, acho que ela tem que falar por ela
também. Atílio Eduardo Pioli (Fipar) em relação a minha não intenção de concorrer a Diretoria
é simplesmente pelo fato de não querer vincular, para estar participando da Diretoria, então em
um acordo com o Leonardo, falei que eu não tenho condições, perguntei a ele se havia a
possibilidade, ele falou que sim, então foi um acordo entre nós que e o Mato Grosso do Sul se
fizesse participativo dentro do CBH. Bento de Godoy Neto (Ex-Presidente do CBH
Paranaíba) eu só queria ressaltar aqui a questão do Regimento que traz que a Diretoria será
eleita em Reunião Plenária somente, não traz especificamente e citado o Art. 26 trata-se de
Deliberação e Moção, somente que não é nenhuma das duas que é emitida nessa circunstância.
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Lembrando que na época da eleição foi definido pela Diretoria, a época que fosse feito o voto
secreto e por chapa, então eu acho mais coerente que seja seguido o que foi feito na outra
eleição. Elaine Aparecida Santos Oliveira (Prefeitura Municipal de Araporã) eu faço das
minhas palavras as do Bento Godoy, também acho que deveria seguir esse método do voto
secreto e a chapa. Ivan Bispo (Associação Amigos das Águas) eu opino também que o voto
deve ser por chapa e dentro da chapa, certo, reserva qual vai ser o lugar de Mato Grosso do Sul,
tem duas chapas certo, se houve isso, aí diz não o Mato Grosso do Sul seu lugar é esse, para a
gente saber o que está sendo votado, então ai está decidindo votar num candidato que estar
participando de duas chapas e que o voto também seja como a última eleição, certo, seja fechado,
secreto. Igor Ribeiro (Ministério de Minas e Energia) disse que o Art. 26 como o João falou, é
o único lugar que fala que o voto para Deliberação e Moções, ou seja, como o Comitê se
manifesta é aberto, o Comitê se manifesta também por semelhança na eleição da sua Diretoria,
por semelhança eu entendo que nada mais conveniente nesse momento, ainda mais quando se
coloca que o Comitê de Bacia é o nosso Parlamento das Águas, como a gente gostaria que o
nosso Congresso Nacional fosse, que os membros fossem eleitos com votos fechados, que as
votações fossem exclusivas, quem é que a gente quer representar, o que a gente está escondendo,
nós somos aqui todos representantes do público, Comitê é um ente público, não devemos ter
nada a esconder, então esse eu entendo que é o momento legítimo do Comitê mostrar a sua
representatividade, sua legitimidade inclusive, porque o nosso voto representa quem a gente quer
como o nosso condutor maior. Será que a gente quer um Comitê imparcial? Temos que levar isso
em conta, então a manifestação é por semelhança inclusive já está escrito no Regimento Interno
que por semelhança deveria ser aberto. Mário Guerino (Saneago) disse que foi falado que o
Comitê é o Parlamento das Águas, então se é o Parlamento das Águas, o que a gente mais cobra
dos nossos parlamentares? Que sejam transparentes, sejam abertos, não é? Ora, como é que nós
temos essa oportunidade aqui de nos manifestar abertamente, sendo transparente por que a gente
vai defender voto secreto, não é? É muito mais democrático a gente dizer e tem uma coisa, se eu
numa eleição não estou votando contra, eu estou votando a favor de alguém, os argumentos não
são pessoais, os argumentos são técnicos, argumentos políticos, são argumentos de questões
momentâneas até, mas você tem um rumo a seguir, olha é esse rumo que eu quero e vou dizer
claramente meu amigo, eu sou muito amigo seu Cynthia, mas nesse momento eu não posso votar
em você, eu vou votar no ciclano, porque, por questão de atender mais a minha região, atender
mais o meu pensamento e sim argumento que eu tenho para isso, então eu acho que o voto tem
que ser aberto. Paulo Salles (Adasa) eu acho importante que o voto seja aberto também, nós
estamos num tempo de transparência como bem disse o Mario e o Igor, todas as opiniões são
válidas, cada um em seu contexto, querer comparar uma Deliberação ou uma votação interna
com a votação que se faz no País, Presidente da República é isso, não dá, é uma coisa muito
distinta, nós estamos falando de milhões de votos em vários lugares, agora em contexto mais
restrito como é o nosso, são 45 votantes no caso, é importante que a gente só pode se exprimir
com clareza no procedimento, naquilo que a gente acha que é o mais adequado, portanto eu acho
que uma questão deve ser resolvida com as pessoas que estão votando. João Ricardo Raiser
(Membro da Comissão Eleitoral) Marcelo, tem mais uma inscrição, tem mais duas inscrições,
uma inscrição do Fábio e mais uma inscrição do João Clímaco, então próximo o Marcelo, depois
Gustavo, Fábio e João Clímaco e aí a gente pode encerrar as inscrições e se for o caso a gente
abre para mais uma defesa favorável e uma contraria e partir para o processo de votação.
Marcelo Pereira (Ex-Secretário Adjunto do CBH Paranaíba) João eu acredito que nós
estamos falando exatamente a mesma coisa com sentidos diferentes, eu acho que o Regimento já
aprovou o que nós queremos que seja voto aberto, eu acho que esse é o que demonstra na maior
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transparência o voto aberto para que a gente saiba o que está exatamente no nosso meio, para que
a gente possa subir com isso para onde for, mas eu acho que o voto tem que ser aberto. Fábio
Camargo (Presidente do CBH Meia Ponte) boa tarde! Primeiramente a questão regimental fica
claro que não estamos falando de eleição e tanto é verdade que o voto aberto e fechado ele é
legal, se não a Diretoria e todo mundo informado, na última foi voto fechado e o incrível que a
gente vê que quem participou da eleição passada teve interesse em ser fechada, hoje defende
uma eleição aberta.A gente viu nas articulações que está acompanhando que houve muita
interferência externa e por isso o voto fechado vai ter uma realidade, a gente sabe que a ANA
inclusive ligou para entidades falando qual seria o interesse dela e isso trava, a gente está aqui
para ser sincero, a verdade sabe que os estados dependem demais da ANA e quando ela vem, liga
e se posiciona, que eu acho que é totalmente antiético, o dever dela é organizar toda coisa, menos
participar das eleições e indicar candidatos, então eu acho que o voto registrado hoje ele vai
representar aquele que acha uma coisa e não pode se expressar na frente de todo mundo por que
tem um cargo dele lá e foi mandado votar, nem vai mandar fazer fechado. E quanto a legalidade
a gente não tem dúvida nenhuma que essa Diretoria atual foi eleita em voto fechado, então
quanto a legalidade não tem e eu acho que numa eleição se é aberto ou se é fechado, vai ganhar
quem a maioria quiser, então a gente tem que ir pelo lado da maioria e muitas pessoas até me
falaram que vai ter muito mais tranquilidade em votar fechado do que votar aberto, que a maioria
vença, qual que é a preocupação de votar fechado, eu acho que não prejudica nada a democracia,
eu acho que cada um vai ter tranquilidade sem depois ser perseguido ou ser colocado pelo seu
chefe que mandou. (Palmas) Wilson Shimizu (Universidade Federal de Uberlândia) eu tenho
aqui em mãos uma Deliberação do Paranaíba, art. 14, as votações serão votos abertos, então está
claro, duas oportunidades dos nossos mecanismos de recuar, normatizar, se todos em voto aberto,
um que é o nosso Regimento e essa Deliberação eleitoral, então acho que isso está resolvido, não
precisa nem levar. João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) Shimizu qual
Deliberação, qual o número dela? As regras do Processo Eleitoral? João Clímaco, conselheiro
João Clímaco. João Climaco Mendonça (Instituto Oca do Sol) boa tarde amigos! Eu acho todo
processo eleitoral ele tem que ter uma preocupação básica que é garantir o livre arbítrio, o
processo democrático a possibilidade de dar total dependência, aquele que vota não está
vulnerável para nenhum tipo de sugestão ou nenhum tipo de preocupação, quando digo livre
arbítrio ele se torna em qualquer processo eleitoral mesmo sendo um cidadão que esteja
vinculado a instituição de direito público, porque assim mesmo, quanto mais assim se justifica, o
que eu tenho observado não só aqui mas em vários Comitês do Brasil é que estamos vivendo
uma crise institucional do estado brasileiro, estamos vivendo uma crise de identidade, uma crise
de postura do estado brasileiro, o caráter integracionista no estado, na ação social tem se
revelado na gestão de Recursos Hídricos um problema que nos deixa extremante preocupados.
Porque não é isso que se porta na Política de Recursos Hídricos e o próprio exemplo agora da
conjuntura do Paranaíba está apontando e em tese, o voto aberto é um momento muito mais
saudável, mais rico, mas eu estou vendo nessa conjuntura um caráter muito intervencionista no
estado, na livre organização da sociedade e foge totalmente do princípio da Política de Recursos
Hídricos e por isso nós temos que ter o compromisso de proteger aquele cidadão que está mesmo
com a gente de estado, esteja aqui querendo exercer sua consciência e por motivos menores do
que o próprio princípio democrático e o próprio Comitê, o Comitê exige que as pessoas estejam
livres, sejam vulnerável, então assim por questões culturais e para proteger os cidadãos que são
na sua grande maioria pessoas honestas, sérias, que não estão usando o estado para fins não
esclarecidos, a gente pode nessa postura promover que o voto seja fechado e deixar para resolver
isso na postura do Regimento. João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) tem
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mais uma solicitação do Wilson e do representante da ANA, a princípio essas questões estão
encerradas se não a gente pode solicitar mais uma defesa, uma favorável e uma contraria quanto
a esse processo. Wilson de Azevedo (Amat) primeiro vou falar sobre a informação do nosso
membro do conselho o Shimizu, que a votação é aberta, a votação é aberta nas Assembleias de
escolhas dos representantes dos segmentos e não no processo eleitoral do Comitê, uma coisa é
Deliberação outra coisa é Eleição, então isso eu queria deixar bem claro, outro ponto que eu
percebo em voto fechado, eu gostaria de poder dar o meu voto fechado e daria aberto sem
problema nenhum, porque eu tenho opinião formada. Agora eu acho o seguinte, que o voto
fechado é porque nós estamos tendo duas forças disputando a presidência do Comitê, uma
representada pelo estado Órgão Gestor de Recursos Hídricos que bem ou mal é quem dá a
outorga e quem tem os recursos para investir na implementação da Política. João Ricardo
Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) temos que debater a questão do Processo Eleitoral das
regras do processo, isso conjunturas que você está trazendo uma questão que não cabe na
discussão que o voto é aberto ou não, se não fica parecendo que a defesa de uma chapa ou de
outra. Wilson de Azevedo (AMAT) então vamos fazer o seguinte, eu não posso falar se o voto é
aberto ou fechado? Todo mundo falou, é o que eu estou falando, então como as forças são
desiguais na minha opinião, o voto fechado se faz necessário até para preservar os membros do
Comitê de possíveis indisposições pelos Órgãos Gestores, porque nós sabemos que todos nós
precisamos dele. Volney Zanardi (ANA) boa tarde a todos! Eu sou o Volney Zanardi
Coordenador de Instâncias Colegiadas da ANA e hoje eu estou aqui até para acompanhar porque
o Márcio Freitas que é nosso representante que acompanha o Comitê não está aqui, então o
Márcio por questões pessoais não poderia estar eu vim para acompanhar a reunião, não claro
com a experiencia que o Márcio tem de acompanhar esse Comitê, mas justamente para
presenciar como foi o debate e deixar muito claro que a preocupação da ANA é justamente que
tenha um processo aqui maduro, um processo que haja debate e que o Comitê saia unido depois
desse processo, que a ANA como Órgão Gestor, a preocupação dela é que o Comitê tenha união
para que a gente possa trabalhar e implementar melhor o Sistema de Recursos Hídricos. A ANA
pode ter sua opinião, mas ela não interfere nesse processo e vai trabalhar com qualquer chapa
que vencer, então eu queria deixar isso muito claro que a posição da ANA sempre foi
republicana, ela entende que o melhor seria haver um grande consenso, se há um debate também
é muito importante e a gente leva afirmar posições e nós não podemos pensar que vai ser uma
eleição só, vai ter uma, vai ter duas, vai ter três e a gente tem que aprender com esse processo
democrático, é ótimo ele tem suas limitações, mas ele existe. Eu queria deixar muito claro essa
posição da ANA, dessa forma indireta que as oscilações foram demandadas antes da ANA
interferir no processo, não é essa a posição da ANA, eu já conversei com vários autores aí que
sabem qual é a posição que eu tenho e pessoal minha. João Ricardo Raiser (Membro da
Comissão Eleitoral) bom, eu penso que está concluído esse processo, nós poderíamos se for o
caso, se os conselheiros acharem interessante, abrir para mais uma defesa ou algum
posicionamento contrário, não sendo necessária, então a perspectiva da Comissão Eleitoral é que
esse regramento fica falho por isso nós trouxemos para o processo, inclusive considerando o
último Processo Eleitoral na eleição de 2013 foi realizado o processo de votação fechado, mas na
primeira eleição foi realizado um processo por aclamação na votação aberta, na existência de
uma chapa e etc. Então só para deixar claro que existe uma lacuna nesse processo e o que está se
tratando é organizar para que isso fique da melhor forma possível, então o encaminhamento seria
para que a gente faça uma votação do Plenário para a definição de como será o processo, se será
aberto ou fechado de votação. Então os conselheiros a intenção agora é votar se nós vamos votar
aberto ou fechado para a Eleição da Diretoria, há um pedido de um conselheiro que a votação do
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processo fechado ou aberto seja nominal. Então entendendo que o plenário está sendo contado, é
necessário registrar isso em Ata, que estão aptos a votar os conselheiros que estão na titularidade
ou suplentes no exercício da titularidade. Os favoráveis a votação fechada que se manifestem
com o cartão, conselheiros favoráveis a votação fechada que se manifestem. Os conselheiros que
forem favoráveis a votação fechada que se manifestem, estão toda hora questionando se essa é
fechada. Esta é fechada e está sendo feita a contagem dos votos. 17 votos favoráveis a votação
fechada. Os conselheiros que forem favoráveis a votação aberta para a chapa que se manifestem.
25 votos favoráveis a votação aberta e 17 votos favoráveis a votação fechada, então conforme
decisão do Plenário, o processo de votação do Comitê do Paranaíba para eleição da Diretoria
será no processo de votação aberta. Eu gostaria então de convidar os dois representantes das
chapas. Chapa 1 encabeçada pelo Fernando representando os Irrigantes de Minas Gerais e Chapa
2 representada pelo Breno representando o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais o
Igam. Tem um papel para fazer o sorteio? Nós vamos fazer uma votação de quem será o
Presidente primeiro a defender a sua candidatura e apresentar a chapa e quem será o segundo a
defender a candidatura e apresentação da chapa. Pede para Nara fazer o sorteio. Chapa 2 então
fará a primeira defesa, dez minutos para apresentação da chapa e das suas propostas. Chapa 2
representada pelo Breno e posteriormente o Fernando fará a defesa da Chapa 1 e apresentação da
chapa e suas propostas. Se o conselheiro quiser convidar os outros componentes da chapa
também para se manifestarem fique à vontade no tempo de dez minutos. Breno Esteves Lasmar
(Igam) boa tarde a todos! Convido para fazer junto aqui o Fábio da Caesb, vou chamar o
Claudio da Amar e o Imasul tem essa situação a gerenciar. Gente, nós estamos trazendo aqui essa
proposta de chapa para que a gente possa concorrer aqui a Diretoria. Inicialmente nós viemos
com uma proposta de tentar um acordo melhor, não foi possível, mas estamos trabalhando então
nessa preposição que está sendo apresentada aqui hoje, nós temos uma convicção de que todo
esse crescimento do Comitê do Paranaíba alcançou de todo esse fortalecimento foi dado com a
gestão e com o Órgão Gestor aqui, ela precisa ainda de um pouco mais de tempo para que a
gente consolide, fortaleça e com base nisso a gente possa estabelecer algumas dinâmicas para
essa bacia. Nós temos clareza da necessidade de um apoio técnico mais forte por parte da
Agência, nós precisamos trabalhar com um arranjo integrado entre todos os segmentos,
fortalecer a participação dos Comitês Afluentes, não existe um pensamento do Comitê de calha,
nós temos que pensar numa Gestão por bacia e isso faz com que a gente avalie essa posição de
forma muito severa. Nós temos que trabalhar para que haja realmente uma implantação de
diretrizes para o uso múltiplo das águas da bacia, a gente precisa trabalhar para fazer com que a
cobrança que está recém implantada ela seja identificada como um elemento alavancador para a
bacia, não só de ações positivas, mas de projetos que venham gerar resultados. Nós precisamos
agregar o conhecimento das Universidades, das Instituições de pesquisas para que a gente
consiga transformar todo esse conhecimento da academia em ações diretas, preposições para a
bacia e fazer com que a gente consiga realmente ter um bom resultado, um desempenho para a
gestão do Paranaíba. Temos grandes avanços já realizados, está no momento de nós trabalharmos
a consolidação desse desenvolvimento, o fortalecimento do Sistema de Gerenciamento, fazer
com que haja os autores trabalhando de forma harmônica, com que a gente consiga alavancar
não só a partir dos recursos de cobrança mais também de parcerias como foi bem explicitados
aqui nesses últimos dias, parcerias para poder trazer conhecimentos, recursos, investimentos para
a bacia, para que a gente possa ter realmente uma ação bem propositiva e que a gente consiga
desenvolver um cenário de um futuro melhor. Temos aqui na bacia algumas questões de
conflitos, questões restauradas e que precisam de uma atenção, a gente precisa debater essas
questões e fazer com que a gente entenda todas as soluções, todos os mecanismo, nós temos a
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oportunidade de criar uma grande rede aqui dentro do Paranaíba de forma a costurar esse apoio
técnico, costurar esse alinhamento institucional que nós buscamos para fazer com que a gente
tenha um resultado positivo, nosso objetivo aqui é criar em um ambiente realmente harmônico,
um ambiente em que a gente consiga ter a transparência, a tranquilidade de conversa com todos
para que a gente tenha uma posição clara, onde todos saibam com muita clareza sobre os
investimentos que estão sendo realizados dentro da bacia, isso precisa ficar claro para todo
mundo, que todo mundo tenha confiança no Comitê, confiança em sua Agência e confiança na
sua Diretoria. Nós temos um processo pela frente muito positivo de desenvolvimento que tem
condições da gente trazer resultado muito bom para bacia, eu quero aqui aproveitar, nós temos
aqui dois membros da proposta da chapa da Diretoria eu vou pedir para que eles possam dar um
recado, falar um pouco da opinião deles sobre essa força que a gente está somando aqui para
poder realmente consolidar a nossa posição. Fábio Bakker Isaías (Caesb) boa tarde a todos!
Para quem não me conhece meu nome é Fábio, eu trabalho na Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal e estou representando os Usuários nessa chapa. Bom, o que eu
queria dizer que apesar de estar representando o Saneamento, na chapa a gente está
representando o setor Usuário, a gente já vem se posicionando como Saneamento, como olhar e
com a importância desse olhar na integração entre os Usuários, a gente tem um exemplo prático
que foi aplicado agora no início dos recursos da cobrança onde o Saneamento abriu mão parte no
Saneamento para aplicar no desenvolvimento agrícola da bacia, especificamente na região do
Distrito Federal e hoje fizemos uma leitura dos recursos da cobrança que fossem aplicados no
Paranaíba, que são em sua grande maioria um dos Saneamentos. Hoje tem um viés e uma
aplicação na agricultura, isso faz a filosofia que eu gostaria de trazer para a Diretoria que a gente
tem que integrar e integralizar a importância da cobrança e principalmente a importância da
democratização da aplicação desses recursos. Claudio Costa Barbosa (Amar) boa tarde a
todos! Eu represento a Amar, Associação Movimento Águas do Rio, a Sociedade Civil nós
estamos representando, nós estamos aqui para colocar a nossa disposição, a disposição de vocês
esse trabalho que possa colocar a representatividade da Sociedade Civil onde nós possamos ouvir
os Usuários, possamos ouvir todos os nossos companheiros que usam a água e tratar da água
como raiz de tudo. O nosso trabalho é a água, antes da produção, antes das usinas, antes da
mineração o nosso contexto aqui é a luta por uma água de qualidade e quantidade e acesso a
água a todos. Então estamos aqui a disposição de vocês para que a gente possa construir um
movimento agora nessa chapa, nessa gestão, movimento democrático, mas um movimento que
possa realmente atender as necessidades básicas de ações agora, como recursos, as ações sejam
realmente realizadas na nossa Bacia Hidrográfica para que o Paranaíba e seus Afluentes sejam e
comecem realmente a ter qualidade no desempenho das florestas, no desempenho do esgoto, dos
tratamentos, do uso melhor da Água na nossa Bacia, isso tudo estamos aí disponíveis para que
isso aconteça e que todos nós sejamos representados em que todos nós possamos participar
juntamente para o bem da nossa água, Obrigado. Breno Esteves Lasmar (IGAM) dois pontos
para que nós possamos respeitar horário definido aqui, nós temos então nessa proposta o Igam
encabeçando a chapa, a nossa linha que o Imasul possa ser vice e nós teremos os dois secretários
aqui compostos e um ponto de destaque que eu gostaria de fazer com relação a questão dos
Afluentes e dos Comitês, nós temos um protagonismo em Minas Gerais com relação ao apoio ao
Comitê, nós somos o estado da Federação em leis específicas segurando os recursos para Comitê
distintos das Agências, fazendo com que a gente tenha uma visão de que não só os Comitês, mas
também as Agências necessitam de fortalecimento para que esse sistema rode de forma
adequada. Então nós temos posições bem claras aqui com o apoio e fortalecimento e a integração
das entidades desse sistema para poder fazer com que as coisas rodem de forma mais adequada.
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Obrigado! (Palmas) João Ricardo Raiser (Membro da Comissão Eleitoral) antes de convidar
a próxima chapa, gostaria de informar que alguém perdeu a chave de um carro, da Volkswagen
com um chaveiro da belcar. Então se alguém atentar a isso se não houver, o veículo será doado
ao Comitê do Paranaíba, ou a possibilidade de um sorteio no final da reunião. Eu gostaria de
convidar então o Fernando e os demais representantes da chapa para fazerem no prazo de dez
minutos a defesa da sua candidatura. Fernando Costa Faria (Federação dos Cafeicultores do
Cerrado) boa tarde! Naquele dia não tive a oportunidade de me apresentar, meu nome é
Fernando Costa Faria, eu sou representante de Irrigantes desse Comitê de Bacia, nós atuamos
desde de 2004 como representante dessa instituição antes da constituição do Comitê, durante
todos os mandatos estivemos presentes, no último estivemos com Coordenadores da Câmara
Técnica, a oportunidade que a gente pôde mostrar um pouco do nosso perfil de trabalho. A nossa
chapa é composta por mim, pela Elaine Farinelli e o João Clímaco. A nossa perspectiva é ter um
Conselho de Administração e independente que os cargos que cada um dele vai ocupar todos os
quatros membros do Conselho terão atuação no processo de administração que couber a
Diretoria. Queria dizer a vocês que a nossa abordagem de quando pedimos votos, de alguma
forma indireta, de algumas pessoas na qual tivemos mais intimidade e pedir a essas pessoas que
nos apoiassem com seus votos a Presidência do Comitê e outras pessoas nós entendemos que a
melhor alternativa não é abordar diretamente é trazer aqui para a Plenária a decisão ou a
proposta, colocar a nossa proposta de chapa, colocar a nossa proposta de trabalho e deixar que
cada um decida da forma mais adequada possível, segundo nós temos um Comitê de Bacia que
vem sido dirigido por representantes do Poder Público, nós tivemos o primeiro mandato
representado pelo Distrito Federal, que era Secretário de Estado de Meio Ambiente, tivemos o
professor Paulo como Presidente e tivemos o Bento representando a Secretaria de Recursos
Hídricos do Estado de Goiás como Presidente. Então entendemos que nesse momento a melhor
alternativa para isso é obter um princípio de alternância, sair um pouco do público e passar para
o campo privado, de forma que nós possamos chegar até o momento em que a gente digerir
também o Comitê. Então digamos que diferentes ao processo de administração, como eu disse,
nós estamos nesse Comitê desde 2004 e participamos efetivamente praticamente de todas as
reuniões do último mandato exceto três reuniões somadas CTPI e Plenárias que nós não
podemos participar e como eu disse na CTPI nós fizemos um trabalho duro para que o Comitê
tivesse pauta e pudesse ter um encaminhamento principalmente a um novo cenário imposto, que
é o cenário da existência de recursos para serem aplicados. Então nesse contexto a nossa
proposta é de trazer para o Comitê a mesma força de trabalho nossos companheiros que estão
aqui juntos sabem da nossa gana pelo serviço, pelo trabalho, somos todos praticamente quem da
iniciativa privada e que começa as cinco da manhã e para as dez da noite e fica das dez da noite
as cinco da manhã pensando como é que vai trabalhar das cinco da manhã as dez da noite do dia
seguinte. Então somos acostumados com muito trabalho e a nossa perspectiva é essa, fazer pelo
Comitê esse trabalho, essa dedicação. Estar abrindo mão um pouco das nossas atribuições
pessoais obviamente bem planejados para que podemos despertar os caminhos, então nesse
sentido a gente fez um conjunto de dez propostas que nós gostaríamos de ter apresentado elas
como compromisso dessa chapa 1, mas infelizmente não conseguimos, então nós vamos
apresentar para vocês quais são as nossa dez alternativas de maneira bastante sucinta. Bom a
primeira proposta é assegurar os diversos interesses dos segmentos que compõem o Comitê e
todos os membros sejam pautados ou mesmo aquelas demandas que venham de segmentos que
não estão representados, mas que são de interesses na Gestão de Recursos Hídricos, sejam
efetivamente pautados, segundo ampliar a publicidade da capitação e do investimento dos
recursos financeiros aplicados pelo CBH, todos os recursos que sejam da cobrança de outras
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fontes ou que venham das contas dos Órgãos Gestores, eles terão ampla e plena divulgação de
onde vieram e também da mesma medida uma ampla e efetiva divulgação com clareza de onde
eles foram aplicados e também do que ainda existe de reserva, todos tenharão conhecimento de
como é que tramita o recurso financeiro dentro do Comitê, terceiro é articular com a Agência
Nacional de Águas a estruturação dos CBHs Afluentes, nós viemos de um Comitê de Bacia igual
do Luís extremamente importante, o nosso Comitê é um Comitê de integração, para integrar ele
precisa integrar os Comitês Afluentes, para isso nós precisamos de Comitês Afluentes muito bem
estabelecidos, com estruturas para funcionar, com plenárias eficientes que tenham reuniões
efetivas e que essa estruturação aconteça em um tempo muito mais rápido do que o que a gente
vem observando aí, para isso nós temos tanto os recursos da cobranças, como podemos negociar
dentro e fora da estrutura de recursos hídricos, com a própria Agência Nacional de Águas e com
os órgãos estaduais a utilização e potencialização de recursos que estão dedicados a essa
finalidade, quarto fortalecer os CBHs Afluentes na implementação de instrumentos de Gestão,
faço referência a três instrumentos básicos, primeiro o Plano Diretor que vai dar as diretrizes
para os Comitês Afluentes, primeiro estruturar depois fazer com que eles tenham uns bons
Planos Diretores, depois a questão da cobrança, patrocinar e apoiar os Comitês para que eles
tenham cobranças estabelecidas nas suas áreas de adequação de forma que o recurso possa vir a
contribuir para a coletividade, lógico individualmente na sua área de adequação, articular com
esses Comitês também onde todos nós tivemos uma Agência única, pelo estado de Minas Gerais
já existe uma tendência, eu sou um representante de Usuários também do PN1, a tendência
dentro do PN1 é adotar na mesma medida o do Paranaíba a Agência de Bacia de forma que a
gente melhore a sustentabilidade da Agência e também articular para que no estado de Goiás nós
tenhamos também nesse sentido, sexto apoiar a Prefeituras municipais, órgãos da administração
pública que tem prioridade na bacia, que na alavancagem de recursos para a implementação de
processos de recuperação ambiental, a gente reconhece que o problema da poluição, da qualidade
da água está difusa por toda bacia, os Afluentes públicos que estão bem mais distribuídos são as
Prefeituras. Então a nossa intenção é apoiar essas Prefeituras, tanto com algum recurso do
Comitê, quanto alavancando recursos de outra fonte para que as Prefeituras possam implementar
programas de recuperação e saneamento, principalmente na zona rural onde se tem mais formas
de poluição, então dessa forma nós entendemos que o CBH ele vai participar de uma governança
regional, transformar o Comitê em um agente de desenvolvimento regional a partir do apoio
daqueles que estão nas Prefeituras e nos locais distribuídos por toda Bacia, sétimo identificar o
debate e concluir até um ano a revisão do Regimento Interno desse Comitê, nós estamos vivendo
um momento, em certas oportunidades nós começamos a discutir nós mesmo a estrutura, o
funcionamento, passamos aqui uma plenária, duas plenárias discutindo a estruturação. Como é
que nós somos? Quem somos? Como é que funcionamos? E um problema da gestão de recursos
hídricos vai ficando em segundo plano, então a gente precisa resolver esse cenário até um ano
resumir o nosso Regimento Interno e dar fim a esse debate sobre nós mesmo, partir para o debate
na gestão de recursos hídricos, oitavo apoiar e realizar o Fórum da Sociedade Civil, um fórum
anual com vistas na harmonização do setor para que esse segmento tenha um alinhamento na
postura tanto dentro do Comitê quanto a aplicação das normas que o Comitê decide, nono
articular a aplicação dos recursos da cobrança para a elaboração de planos já estabelecidos no
Plano Diretor, oficialmente viabilizar os recursos para os estudos e por último promover a
revisão do Plano Diretor nesses próximos dois anos, irá ser totalmente revisado e atualizado, pois
já para o fim da primeira fase dele. Colocadas então as 10 propostas de gestão que nós
entendemos, essas propostas são advindas o nosso estar no Comitê de Bacia, nossa vivencia e
aqui eu deixo novamente o meu pedido de apoio a todos os membros desse Comitê a nossa chapa
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para que nós possamos trazer um bom trabalho desenvolvido para Diretoria e dar novos rumos
para o Comitê que agora tem um cenário diferente, peço desculpa aos meus companheiros de
chapa e agradeço. Elaine Farinelli (FIEG) boa tarde a todos! Eu serei bastante breve porque o
tempo já está encerrado, mas meu nome é Elaine Farinelli, para quem ainda não me conhece, já
estou no Comitê no terceiro mandato desde o início do Comitê estou aqui junto com o meu setor,
sempre participando, sempre apoiando, sempre buscando o crescimento não só do Comitê, mas
de todos os Usuários envolvidos nessa questão, porque não adianta a gente puxar para um lado,
puxar para o outro, a gente já tem uma maturidade suficiente para entender que hoje sem todos
os Usuários, sem a vontade a gente não consegue fazer mais nada realmente para o Comitê.
Então quero pedir o voto de vocês, tenho a intenção de trabalhar nesse Comitê, me sinto madura
o suficiente, sou Usuário, está na hora dos Usuários assumirem, não é possível que não se tenha
confiança no Usuário para poder fazer uma gestão de um Comitê, se não para que estamos aqui?
Então eu peço que dessa vez a gente possa ter esse voto de confiança de vocês.
João Climaco Mendonça eu queria pedir novamente a todos a palavra pedindo desculpa a vocês
pelo tumulto em forma de desinteligência hoje de manhã e afirmar o meu respeito e minha
disposição de sempre continuar atuando da forma como a gente teve, da forma como a gente
construiu relações por fibras e respeitosas, tanto no nível pessoal como nas suas instituições. Eu
prezo muito as pessoas e as instituições que estão aqui nesse Comitê, eu não corri atrás de cargo
nesse Comitê, é o primeiro Comitê que o Fonasc está participando uma posição de um Comitê
Federal, uma posição de participar da direção, então a minha responsabilidade é muito grande
porque a gente sempre foi pedra e agora a gente pode ser vidraça e aqui estou vendo isso muito
honrado com o convite dos companheiros, para mostrar que a Sociedade Civil que sempre joga
pedra pode contribuir numa linha de respeito e principalmente não subestimando e
desconsiderando o papel de cada ente que está no Comitê. Passo as minhas palavras
especificamente aos meus companheiros de segmento para que me ajude, some essa Diretoria
para a gente conseguir atingir essas 10 metas e sempre tendo na Diretoria do Comitê um forte
aliado para que o princípio da legalidade seja respeitado. João Ricardo Raiser (Membro da
Comissão Eleitoral) eu gostaria de agradecer a manifestação das duas chapas, informar que nós
não temos mais um veículo para doação e nem para sorteio. Nós temos aqui a lista de presença
da Assembleia com todos os membros que estão presentes e a proposta é que nós chamemos
cada um dos membros e o membro que estiver ou titular ou o suplente no exercício da
titularidade manifeste seu voto. Então o Poder Público Federal, Ministério do Meio Ambiente,
Mirela Garaventta. Perdão, chapa 1 encabeçada pelo Fernando e chapa 2 encabeçada pelo Breno,
conforme o nosso sorteio. Vai projetar na tela e fazer o registro aqui da votação. Mirela
Garaventta, Ministério do Meio Ambiente, chapa 2. Segundo a votar é o Ministério de Minas e
Energia, Igor Souza, chapa 2; Poder Público Estadual de Goiás, Gustavo Henrique Soares, chapa
2; Minas Gerais Instituto de Gestão das Águas, Breno, chapa 2; Ibram, Patrícia Valls e Silva,
perdão a suplente dela Renata Machado Mongin, chapa 2; Adasa, Paulo Sérgio Bretas de
Almeida Salles, chapa 2; Leonardo Sampaio Costa, Imasul, abstenção; Poder Público Municipal
de Goiânia, Gabriel Tenaglia, chapa 1; Município de Cristalina , Bruno Vicente Marques chapa
1; Município de Itumbiara, José Márcio Margonari, chapa 2; Município de Aparecida do Rio
Doce, Marcos Clodoaldo Morais Garcia, chapa 2; Município de Araguari, Bruno Gonçalves dos
Santos, chapa 2; Consórcio Intermunicipal da Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável
(RIDES), Belmiro Francisco Martins Paranhos, chapa 1; Município de Araporã, Elaine
Aparecida dos Santos Oliveira, chapa 2; Associação Amigos das Águas, Ivan Bispo, chapa 1;
Associação Movimento Águas do Rio (Amar), Claudio Costa Barbosa, chapa 2; Angá, Gustavo
Bernardino Malacco, chapa 2; Ambiente e Educação Interativa (Amedi), Nilo André Bernardi,
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chapa 1; Movimento Verde Paracatu, Antônio Eustáquio Vieira, chapa 2; Oca do Sol, João
Clímaco Soares de Mendonça, chapa 1; Fonasc, Antônio Geraldo de Oliveira, chapa 1; ABRH,
Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa, Marcos Antônio Correntino, chapa 1; ABES,
Henrique Luiz de Araújo Costa, chapa 2; OAB Subseção de Uberaba, Dalton Nunes Gonçalves
Junior, chapa 1; Universidade Federal de Uberlândia, Wilson Akira Shimizu, chapa 2; UNB,
Ricardo Tezini Minoti, chapa 2; Faculdades Integradas de Paranaíba, Atílio Eduardo Pioli, chapa
1; Usuários setor de Saneamento, Saneamento de Goiás, Mário Cezar Guerino, chapa 2;
Saneamento de Goiás, Paulo Henrique de Almeida, chapa 2; DMAE de Uberlândia, Luiz
Humberto de Freitas Souza, chapa 2; Caesb, Fábio Bakker Isaías, chapa 2; Usuários do setor de
Irrigação e Uso Agropecuário, Faeg, Jordana Gabriel Sara Girardello, chapa 1; Irrigo, Renato
Leal Caetano, chapa 1; Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Fernando Costa Faria, chapa 1;
Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba, Fábio Shin-Iti Endo, chapa 1; Associação dos
Produtores Rurais e Protetores da Bacia do Rio Descoberto, Rosany Cristina, chapa 2; Usuários
do setor de Indústria e Mineração, Federação da Indústria do Estado de Goiás, Elaine Lopez
Noronha Farinelli, chapa 1; Cooperativa Comigo, Reginaldo Passos, chapa 1; Federação da
Indústria pelo Estado de Minas Gerais, Deivid Lucas, chapa 2; Setor de Hidroeletricidade, UHE
São Simão, Jainara Alves de carvalho, chapa 2; Cemig, Renato Júnio Constâncio, chapa 2;
Furnas Centrais Elétricas, Luiz Fernando Alves da Silva, Luiz Fernando está ausente, presente
Ramom, chapa 2; Setor de transporte Hidroviário, Caramuru Alimentos, Alexandre Spegiorin,
chapa 1; Usuários do Setor de Pesca, Turismo, Lazer e Outros Usos não Consuntivos, AMAT,
Wilson de Azevedo Filho, chapa 1; Praia Clube, Sara Hatem Honorato, chapa 2; Então só
confirmando com abstenção do Leonardo que não votou, então nós temos 26 votos a 19, então
eleita a chapa 2. Então está sendo apontado o erro do voto número 10 se retire um voto da chapa
2, ele foi computado já na chapa 1. Então nós temos na lista dos 45 membros presentes e os
titulares ou suplentes no exercício da titularidade, então fazendo essas adequações tem 25 votos
para a chapa 2, 19 votos para a chapa 1 e uma abstenção. Eu gostaria de parabenizar a chapa 2
pelo sucesso da eleição e gostaria também em forma de reconhecimento convidar a Diretoria
anterior o Bento, o Leonardo, o Deivid e o Marcelo para que façam a passagem para a nova
chapa. Vou convidar aqui os membros da Diretoria eleita para fazer a assinatura do Termo de
Posse. O Termo de Posse ele diz o seguinte, aos 21 dias, do mês de junho, do ano de 2018, na
sede do Palácio 12 de Outubro em Itumbiara – GO, às 09h, perante a Assembleia tomou posse
para o exercício 2018 a 2020, a Diretoria do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paranaíba,
com o compromisso de bem desempenharem as funções que lhe são atribuídas pelo Regimento
Interno, assinam e tomam posse. Então dando continuidade passo a palavra para o Breno. Breno
Esteves Lasmar (Igam) gente, eu quero agradecer a todos pelo voto, pela confiança, por esse
momento que a gente está aqui trazendo essa proposta. Quero parabenizar o Fernando, Elaine,
Clímaco pela chapa, pelo processo que a gente conduziu aqui e queria dizer que processo
eleitoral então ele se encerra e que a gente possa realmente nesse momento agora trabalhar um
novo período para o Comitê. Vamos ter opiniões que a gente vai poder trocar, experiências que
nós vamos poder aproveitar, quero contar muito com todas essas propostas que vocês também
apresentaram para a gente poder agregar, somar e fazer um plano para o Paranaíba que realmente
reproduza a nossa intenção, a nossa vontade. Nós agradecemos a todos pela confiança, quero
agradecer claro o Bento por todo esse caminhar que nós tivemos até aqui e o Deivid a Diretoria
anterior, mas é muito importante para a gente poder agora trabalhar juntos para que a gente
construa um cenário de futuro e a gente possa ter um resultado bacana. Fernando Costa Faria
(Federação dos Cafeicultores do Cerrado) quero agradecer a todos, parabenizar a Diretoria
pela eleição e pedir a todas as pessoas do Comitê, agradecer todos os meus companheiros de
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Comitê, aqueles que votaram na gente ou que entenderam que a nossa proposta tem uma
viabilidade, por favor, apoiem eles. O processo eleitoral acabou, acabou o nosso momento e eu
estou à disposição da Diretoria para contribuir naquilo que for benéfico para o nosso Comitê e
vou continuar trabalhando com a mesma força que viemos até agora e estamos à disposição da
Diretoria para contribuir naquilo que for necessário. Peço aos meus companheiros se possível
comportassem da melhor forma, nós fizemos um Comitê muito unido para fazer avançar as
medidas que são necessárias. Breno Esteves Lasmar (Igam) nós temos aqui uma pauta de uma
Reunião Extraordinária a seguir e nós temos uma previsão de horário que foi estabelecida nessa
convocatória que foram encaminhadas a vocês, foi sinalizado já que tem um intervalo de um café
que vai ser servido. Gostaria então de propor para a gente fazer esse intervalo agora, a gente
poder caminhar para esse café, todo mundo poder tomar uma água, se for o caso, e a gente poder
retornar então dentro de dez minutos e a gente conclui a pauta.

Anexo II
Lista de Presença (Titulares e Suplentes)
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Nº
1
2
3
4

5
6
7

8

9

10
11
12
13

Entidade
Ministério do Meio Ambiente - MMA
Ministério de Minas e Energia - MME
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos - Secima
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM
Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental - IBRAM
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA
Agência Reguladora de Águas e
Saneamento do Distrito Federal ADASA
Instituto de Meio Ambiente de Mato
Grosso do Sul - IMASUL
Prefeitura Municipal de Goiânia
Prefeitura Municipal de Anicuns
Prefeitura Municipal de Cristalina

Representante
Mirela Garaventta
Igor Souza Ribeiro
Rodrigo Batista de Paula
Gustavo Henrique Soares

Breno Esteves Lasmar
Jeane Sabrina Maia
Renata Machado Mongin

Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles

Rafael Machado Mello

Leonardo Sampaio Costa
Gabriel Tenaglia Carneiro
Ironi Felipe de Brito
Bruno Vicente Marques

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Prefeitura Municipal de Itumbiara
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre
Prefeitura Municipal de Aparecida do
Rio Doce
Prefeitura Municipal de Araguari
Consórcio
Intermunicipal
Região
Integrada
de
Desenvolvimento
Sustentável - RIDES
Prefeitura Municipal de Araporã
Prefeitura Municipal de Centralina
Associação Amigos das Águas
Associação Ambiental Pró-águas do
Cerrado
Associação Movimento Águas do Rio Amar
Instituto Vida Gestão Ambiental e
Municipal

José Márcio Margonari Borges
Helenir Serabion Cobra
Marcos Clodoaldo Morais Garcia

Associação para Gestão Socioambiental
do Triângulo Mineiro - Angá
Ambiente e Educação Interativa - Amedi
Ambiente e Educação Interativa - Amedi
Movimento Verde de Paracatu – Mover
Organização
de
Desenvolvimento
Sustentável
Instituto Oca do Sol
Instituto Socioambiental, Tecnológico,
Ambiental e Cultural – Aquário
Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc
Universidade Holística Internacional da
Paz - Unipaz
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos - ABRH
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Goiás – CREA Itumbiara
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES
Instituto Federal de Goiás – Campus
Itumbiara
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Subseção de Uberaba
Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES
Universidade Federal de Uberlândia UFU

Gustavo Bernardino Malacco da Silva

Bruno Gonçalves dos Santos
Belmiro Francisco Martins Paranhos

Elaine Aparecida Santos Oliveira
Janahina Aparecida Borges
Ivan Bispo
Kharen de Araújo Texeira
Claudio Costa Barbosa
Aquila Silva Levindo

Nilo André Bernardi Filho
Vanda Davi Fernandes de Oliveira
Antônio Eustáquio Vieira
Renato Soares Moreira
João Clímaco Soares de Mendonça
José Ferreira Simões
Antônio Geraldo de Oliveira
Regina Stella Quintas Fittipaldi
Marcos Antônio Correntino da Cunha
Alessandro de Oliveira Pereira
Henrique Luiz de Araújo Costa
Juliana Moraes Franzão
Dalton Nunes Gonçalves Júnior
João Eduardo Della Torres Ferreira
Wilson Akira Shimizu

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

61
62
63
64

65
66
67
68
69

Universidade de Uberaba - Uniube
Fundação Universidade de Brasília UNB
Faculdades Integradas de Paranaíba
Faculdades Integradas de Paranaíba
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Saneamento de Goiás S.A.
Departamento Municipal de Água e
Esgoto de Uberlândia - DMAE
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal - CAESB
Federação da Agricultura e Pecuária de
Goiás - FAEG
Sindicato Rural de Rio Verde
Associação dos Irrigantes do Estado de
Goiás - Irrigo
Sindicato Rural de Cristalina
Federação dos Cafeicultores do Cerrado
Cooperativa Agropecuária do Alto
Paranaíba
Associação dos Produtores Rurais e
Irrigantes do Noroeste de Minas Irriganor
Associação dos Produtores Rurais e
Protetores da Bacia do Descoberto – Pró
Descoberto
Federação da Agricultura e Pecuária do
Distrito Federal - FAPE
Federação das Indústrias do Estado de
Goiás - FIEG
BRF S/A
Cooperativa
Agroindústrial
dos
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano Comigo
Copebras Indústria Ltda – Ouvidor
Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG
UHE São Simão Energia S.A
Serra do Falcão Energia S.A
CEMIG – Geração e Transmissão S/A

Flávia Alice Borges Soares Ribeiro
Ricardo Tezini Minoti
Atílio Eduardo Pioli
Alex Ribeiro Campagnoli
Mário Cézar Guerino
Cleber Valeriano Ferreira
Paulo Henrique de Almeida
Everton Luiz de Miranda
Luiz Humberto de Freitas Souza
João Martins Neto
Fábio Bakker Isaías
Carlo Renan Caceres de Brites
Jordana Gabriel Sara Girardello
Alexandre Câmara Bernardes
Renato Leal Caetano
Alécio Marostica
Fernando Costa Faria
Fábio Shin-Iti Endo
Everaldo Peres Domingues

Rosany Cristina Jakubowski de Carvalho
Carneiro
Avay Miranda Júnior
Elaine Lopes Noronha Farinelli
Ana Paula Tomaz Santos
Reginaldo Passos

José Moreira da Costa
Deivid Lucas de Oliveira
Jainara Alves de Carvalho
Pablo Henrique Salgado
Renato Júnio Constâncio

70
71
72
73
74
75
76
77

Furnas Centrais Elétricas S/A
Furnas Centrais Elétricas S/A
Caramuru Alimentos S/A
Caramuru Alimentos S/A
Associação das Empresas Mineradoras
das Águas Termais de Goiás - AMAT
Rio Quente Mineração
Praia Clube
Trilhas Interpretativas

Luiz Fernando Alves da Silva
Ramom Rodrigues Vieira de Carvalho
Alexandre Spegiorin de Almeida
Renato Gomes Pereira
Wilson de Azevedo Filho
Neide Aparecida Tavares Gonçalves
Sara Hatem Honorato
Douglas Abrahão de Oliveira
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Anexo III
Outras Presenças
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Entidade
ABHA
ABHA
ABHA
ABHA
Abragel
ANA
CBH Paranoá
CBH Meia Ponte
CBH Santana e Aporé
COPASA
COPEBRAS
COPEBRAS
FAEG
Franco Propaganda
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce
Prefeitura de Rio Verde
Prefeitura de Rio Verde
Prefeitura de Araporã
Prefeitura de Itumbiara
Secima
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Representante
Cynthia Roberta Barbosa Guerra
Nádia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães
Polyanna Custódio Duarte
Sérgio Leal
Maria Aparecida B. P. Vargas
Volney Zanardi Junior
Jorge Enoch Furquim Wenerck Lima
Fábio Camargo
Paulo Sérgio Gomes
Eustáquio Sidnei Milanez Junior
Mariana Inácio
Fernanda Gotelip
Bento de Godoy Neto
Nara Núbia Santos
Joel Vieira Junior
Valéria L. Souza
Abel Elias
Luiz Carlos Guerra
Francisca Ab. Resende
Marcos Aurélio Gomes Antunes
Ana Beatriz de Melo
Carlos Henrique Azevedo Farias
Daniele Coelho Marques
Edson da Silva França
Fabrício Gobbo Ferreira
Gledson Antônio Mattos de Souza Borges
Guilherme da Silva Oliveira
Harrison Belico Coelho
Jarbas Mendes
Lara Cristina Pereira da Silva Pacheco
Marcelo Carmadelli Rosa

32
33
34
35
36
37
38
39
40
1518

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Marlon Diogo Duffecky
Murilo Antônio Pedroni
Paulo Henrique Moron Pereira Leite
Thiago Moraes Famato
José Davi
Miriam Morais
Hebert Inocalla
Walter Guimarães
Waldivino Levindo

