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ATA da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba
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Às oito horas e trinta minutos do dia quatorze de Abril de dois mil e onze, no Auditório Externo
do ILES/ULBRA, situado na Avenida Beira Rio, nº 1001, Bairro Nova Aurora, na cidade de
Itumbiara - GO, teve início a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranaíba. Compuseram a mesa o Presidente do CBH-Paranaíba, Sr. Paulo Sérgio B. de Almeida
Salles, o 1º Vice-Presidente Antônio Ismael Ballan, Sr. Wilson Akira Shimizu Coordenador da
CTPI e o Sr. Augusto de A. Almeida Netto da SEMARH-GO. Não atingindo o quórum regimental,
em segunda convocação, a plenária concordou em passar para as apresentações. 1 –
Apresentação; COBRAPE - Estágio atual do Diagnóstico do PRH Paranaíba, pelos Engenheiros
de Recursos Hídricos e Ambiental, Sr. Carlos Eduardo Curi Gallego e Rafael Fernando Tozzi. O
Sr. Carlos Eduardo mostrou a caracterização da bacia, o uso e a ocupação do solo, a
infraestrutura e saneamento dos 198 municípios da bacia, utilizando mapas que traduzem as
peculiaridades regionais. Após a apresentação foi aberto o debate. O Sr. Leocádio Pereira
perguntou como é feito o serviço de coleta de lixo nos municípios e no diagnóstico como é
feito o levantamento junto aos municípios, para contribuir nas análises desses esgotamentos
sanitários. O Sr. Carlos Eduardo falou que foi realizado um levantamento pelo Atlas Brasil,
disponível no site da ANA, sendo atualizado pelo Senso 2010, sendo estas as fontes
consultadas para o diagnóstico dos municípios. O Sr. Antônio Geraldo questionou o Sr. Carlos
Eduardo sobre os 13% do cerrado que foi apresentado na bacia, e como é feito a definição
desse cerrado na bacia, sendo que o cerrado pode ter várias fisionomias e considerando que
só restam 13% do cerrado, isto já estaria fora do que prevê a legislação. O Sr. Rafael Tizzo falou
sobre o levantamento realizado por consultores contratados pela ANA sobre o uso e ocupação
do solo e complementado por imagens de satélite, onde não foi possível diferenciar o tipo de
cerrado, mas sim constatar que boa parte dessa vegetação já não existe mais. O Sr. Marcelo
Lessa sugeriu que fosse feito a diferenciação dos levantamentos das indústrias da zona rural e
os levantamentos da agropecuária com da zona rural. O Sr. Carlos Eduardo falou que os dados
estão separados, mas visando melhorar a didática da apresentação eles foram agrupados. A
Sra. Leila Rezende falou sobre os aspectos sócio cultural da água nas comunidades de terreiro,
que essas comunidades utilizam as águas em suas manifestações culturais, e que nos
municípios de Catalão, Pedrinópolis, Patrocínio, Patos de Minas existem muitas comunidades
remanescentes de quilombola, além dos ribeirinhos. Ressaltou que tem muita água na bacia e
que o Plano deveria apresentar questões como a grande produção de alimentos na bacia e
sobre a reforma agrária. O Sr. Carlos Eduardo agradeceu a sugestão e comunicou que irá
aprofundar nos dados. O Sr. Marcelo Guimarães falou que Ituiutaba têm 98% do esgoto
coletado e tratado e que no mapa apresentado esse dado não é visível, o mesmo ocorrendo
com o processo de coleta seletiva de resíduo sólido; questionou também com relação à
ocupação do solo, que não ficou bem representada, mostrando uso excessivo do solo, quis
saber quais os parâmetros foram levados em consideração para o levantamento desses dados.
O Sr. Carlos Eduardo falou que os 98% de esgoto tratado não está apresentado no mapa, pois
não consta no Atlas da ANA, nesse processo de levantamento foi utilizado o Atlas para as
análises desses municípios, podendo o SAE - Serviço de Água e Esgoto de Ituiutaba estar
desatualizado e por isso ocasionar dados inconsistentes, porém esses dados seriam revistos.
Não é parâmetro de uso excessivo de solo, é um avanço de capacidade nesse processo, é uma
analise de área urbana nos dados territoriais desagregando os dados, onde se coloca de
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vermelho para verificar aquela parte da bacia. O Sr. Emerson Costa relatou que o turismo não
foi apresentado no diagnóstico, e que a importância econômica de cidades como Caldas Novas
deve ser ressaltada, podendo aprofundar esses dados, bem como o crescimento da construção
civil nessas áreas de turismo. O Sr. Rafael Tizzo respondeu que os dados foram levantados em
nível nacional e depois complementados pelas secretarias estaduais, nos estados de GO, MG,
MS e DF onde tem esses potenciais turísticos e que a economia é significativa para esses
municípios e importantíssimo a sua preservação, pois a prioridade nestes municípios é o
turismo, não podendo ter outro uso competindo. O Sra. Fátima Hencourt falou sobre as áreas
inundadas e quais as escalas foram utilizadas para o mapeamento nesses 198 municípios, os
reservatórios estão bem evidentes nessas áreas inundadas, podendo observar que foram
utilizadas as mesmas análises para todos, sendo os mesmos parâmetros para essas áreas da
bacia. O Sr. Rafael Tizzo informou que não há como relatar em que data ou período que
estabeleceu o recolhimento ou o cruzamento desses dados, podendo ser em período chuvoso
desses reservatórios 2% desse total da bacia, o que não consegue identificar essa intensidade
no tamanho da bacia de 222.000 Km². O Sr. Fabio Bakker questionou sobre os 80% da coleta e
tratamento de esgoto do Distrito Federal apresentado no mapa, pois foram passados para a
Cobrape dados primários de 2011, que não estão apresentados. O Sr. Carlos Eduardo informou
que irá analisar os dados e conferir os dados fornecidos pela Caesb. O Sr. Claudio Di Mauro
chamou a atenção para os reservatórios da bacia, perguntando qual é a quantidade de água e
quais os processos que ocorrem nos grandes reservatórios, como saber sobre processos de
assoreamento, ressaltou que no ano passado foi aprovada uma lei de segurança das
barragens, apontando que o diagnóstico deve considerar estas questões, bem como os
conflitos e os riscos que se instalam na bacia por conta desses barramentos, não só os conflitos
previamente diagnosticados, mas também aqueles potencialmente agravantes, como os que
ocorrem na captação de água para o abastecimento, competindo com outros usos; destacou
que deve ser realizado um mapeamento das populações que estão em contato direto com a
água, por exemplo, os ribeirinhos, os pescadores e as demais atividades e manifestações
culturais, como as congadas e outras manifestações religiosas. O Sr. Carlos Eduardo informou
que algumas coisas não podem ser respondidas nesse momento, mas que alguns dos conflitos
instalados na bacia já são conhecidos e que os cenários onde podem ocorrer esses conflitos
estão sendo analisados, estabelecendo pontos de tensão a médio e longo prazo. O Sr. Claudio
Di Mauro falou sobre as unidades de conservação sendo elas identificadas na bacia, as
características de restrição de usos para impedir esses conflitos futuros, devendo o Plano
estabelecer áreas de conservação. Destacou ser necessário a revisão das vazões de referência
para a bacia, como o que ocorreu na bacia do Araguari, que recentemente teve outorgas
liberadas pelo IGAM acima da Q 7/10, para uma determinada área, o que não era
anteriormente previsto. O Sr. Carlos Eduardo falou do desenvolvimento de serviços ambientais
dessas áreas pequenas e as vantagens de trabalhar com células de análise, e que esta
metodologia é apropriada para a análise dos estresses de conflitos em áreas como a de
barramentos. O Sr. Marlúcio Santos questionou sobre o estudo ictiofauna, pois é muito
importante saber a quantidade de peixe e as espécies na bacia, o que não foi apresentado no
diagnóstico. O Sr. Carlos Eduardo falou que é pouco tempo para apresentar tudo que foi
levantado, mas que os dados de pesquisa foram feitos nessas áreas, o Rafael Tizzo
complementou a fala do Sr. Carlos Eduardo dizendo que essas informações estão sendo
analisadas e que serão apresentadas na etapa posterior. O Sr. Carlos Ernane questionou qual a
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vazão do Araguari que é despeja no rio Paranaíba, qual o volume de água, bem como das
outras unidades de análises de domínio de rio Federal, no leito do rio Paranaíba para se ter
conhecimento da descarga concentrada nos pontos de Minas Gerais, caracterizando quanto
de água e qual a qualidade dessa água e como essa questão vai ser elaborada no Plano, se o
Plano diretor vai dizer o tanto de água que pode chegar naquele ponto Federal ou no Estadual.
O Sr. Carlos Eduardo informou que ainda não começaram a discutir esse parâmetro, sabendo
que para começar a discutir o enquadramento deve-se conhecer o ponto de entrega e que
primeiro será necessário envolver os estados nessa discussão e que a Ana está responsável per
esta articulação. O Plano do Paranaíba têm que apresentar uma proposta para enquadrar a
calha, mas que se tem a idéia de enquadrar os rios que estão chegando à calha, ajudando os
estados a fazer esse planejamento. O Sr. Carlos Ernane perguntou qual a data para esse
processo. A Sra. Viviani Pineli respondeu dizendo que data especifica não tem, pois depende
do desenvolvimento do trabalho, que assim que se fechar o balanço hídrico a ser apresentado
no diagnóstico haverá base técnica suficiente para iniciar a discussão de enquadramento, com
CBH-Paranaíba. O Sr. Sylvio Andreozzi questionou se existe mapeamento dos cadastros das
outorgas. O Sr. Carlos Eduardo respondeu que sim, que a empresa está de posse de todos os
cadastros mapeados junto aos estados e à ANA. Houve uma discussão sobre a utilização do
termo conflito ou se seria melhor utilizar outro termo, chegando-se a conclusão que esta
palavra já está consolidada no meio, sendo que o termo correto é conflito pelo uso da água. 2
– Homenagem ao Dr. Hamilton M. Magalhães. O Presidente do CBH-Paranaíba o Sr. Paulo
Salles e o Coordenador da CTPI, Wilson Shimizu, proferiram algumas palavras lembrando o
valoroso trabalho que o inestimável amigo desempenhou junto ao CBH-Paranaíba,
homenageando o Dr. Hamilton Magalhães, Secretário do Comitê, falecido em dezembro
passado. O Sr. Thiago Marques, sobrinho do Dr. Hamilton, representou a família na
homenagem e recebeu das mãos do 1º Vice Presidente do Comitê, senhor Antônio Ismael
Ballan, uma placa de prata, assistindo ainda a apresentação de um vídeo caloroso da atuação
do Dr. Hamilton M. Magalhães, que emocionou a todos. 3 – Leitura e aprovação da ATA da 1ª
Reunião Extraordinária do CBH-Paranaíba. Após a homenagem o Presidente o Sr. Paulo Salles
verificou o quorum regimental, registrando a presença de 34 membros, sendo 28 no exercício
da titularidade, a ATA da 1ª Reunião Extraordinária foi colocada para apreciação. O Sr. Sylvio
Andreozzi sugeriu que se adote a prática de fazer a análise da ata da reunião anterior na
reunião seguinte, sendo ela ordinária ou extraordinária, pois o espaço de tempo é muito
grande de uma reunião para outra, o que levar a perda da memória do que foi dito na reunião
anterior. Pequenas alterações foram solicitadas e em seguida a ATA foi colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade, com as devidas alterações. 4 – Divisão em grupos:
sugestões para o Plano quanto aos usos dos recursos hídricos. Os participantes foram divididos
em cinco grupos de trabalho: abastecimento e saneamento, coordenado pelo Sr. João Eduardo
Torres; agricultura e pecuária, coordenado pelo Sr. Ivan Bispo; indústria, coordenado pela Sra.
Elaine Farinelli; energia coordenado pelo Sr. Alexandre Ries; e uso do solo coordenado pelo Sr.
Cláudio Di Mauro. Após o processo de discussão cada grupo apresentou suas propostas a
Plenária respondendo as seguintes questões: quais são os pontos fortes encontrados no
diagnóstico produzido até o momento; que aspectos ainda precisam ser melhorados; quais são
as sugestões gerais que o grupo apresenta para completar ou aperfeiçoar o diagnóstico; quais
são as sugestões para cruzamento entre as diversas bases de dados levantadas pela Cobrape;
quais são as expectativas do grupo para as próximas etapas do trabalho de elaboração do
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Plano. Representantes dos cinco grupos apresentaram as propostas de seus grupos e o Sr.
Carlos Eduardo respondeu algumas das questões levantadas e anotou as sugestões,
ressaltando alguns dos itens sugeridos, como a questão da dificuldade de se trabalhar com os
dados disponíveis sobre resíduos sólidos, sobre as atualizações dos dados da área de
saneamento, sobre a necessidade de se orientar a definição dos pontos de controle no
programas de enquadramento, nas questões que envolvem o uso da água pela indústria,
geração de energia e outros usos não consultivos, concluindo que estamos caminhando para
um plano bem elaborado; explicou ainda que a empresa tem a idéia de elaborar um capítulo
discriminando as fontes de onde foram retirados todos os dados utilizados no diagnóstico.
com relação ao uso do solo disse ainda que o tema preocupa muito a Cobrape, que a gestão
não faz nos rios e sim nas vertentes e que conhecer como se dá o uso do solo na bacia é
fundamental para se ter um bom resultado. O Sr. Paulo Salles perguntou sobre o
enquadramento no diagnóstico, quais as dificuldades que a Cobrape está encontrando. O Sr.
Carlos Eduardo respondeu que estamos consolidando uma boa base técnica para discutir o
enquadramento e a definição dos pontos de controle, quais as condições da qualidade de água
nos pontos de entrega e que é uma atribuição do plano apresentar uma proposta de
enquadramento para a calha do rio Paranaíba, porém talvez seja necessário expandir para a
foz dos rios estaduais, o que irá gerar um grande processo de negociação com os territórios
Estaduais. O desenvolvimento dessa metodologia está em discussão com a ANA, sendo
necessária a finalização do diagnóstico para iniciar essa negociação. A definição dos critérios
de enquadramento será realizada na terceira etapa do Plano, bem como as formas que serão
utilizadas, porém nesta primeira etapa já estão identificados os mananciais de abastecimento
e a classe de alguns rios, sendo que muitos dados estão sendo levantados junto aos estados. O
Sr. Marcos Correntino informou que em Goiás nas PCHs existem o EIBH – Estudo Integrado de
Bacia Hidrográfica e que houve um estudo de bacia integrada no Sudoeste goiano e na Cidade
de Cristalina. O Sr. Rafael Tizzo respondeu que utilizou o site da SEMARH par ao levantamento
dos dados e que o EIBH foi utilizado no diagnóstico apresentado. O Sr. Leocádio Pereira falou
sobre um estudo integrado para as PCHs, citando que o Secretário de Meio Ambiente do
Estado de Minas gerais, o Sr. José Carlos Carvalho, pediu para que se fizesse o estudo
integrado no rio Tejuco, sobre a matriz energética do rio Paranaíba e a utilização de energias
alternativas, disse ainda que os usos múltiplos na bacia, na medida em que se instalam,
limitam os demais usos, apontando que esse processo deve ser evidenciado no plano. O Sr.
Carlos Eduardo respondeu que a Cobrape se preocupa com o tema e que no estudo Mineiro
citado está destacado as perdas do setor elétrico decorrente dos usos múltiplos. O Sr. Claudio
Di Mauro perguntou sobre os valores financeiros que são fornecidos anualmente para os
municípios da bacia do Paranaíba pela compensação financeira do setor hidrelétrico e quanto
que cada município está recebendo e sugeriu que se apresentem como estas aplicações estão
sendo feitas. O Sr. Carlos Eduardo respondeu que estes dados serão levantados. O Sr. Paulo
Salles comentou sobre fala do Sr. Carlos Eduardo, quando afirmou que compensa mais para
MG a cana de bagaço do que energia. O Sr. Carlos Eduardo respondeu que é uma questão
fundamental de recursos hídricos do Paranaíba para o estado de MG a utilização de energias
alternativas. Destacou ainda a questão de escala de obtenção dos dados e as tecnologias
empregadas no plano, principalmente a de Otto Células, permitindo avançar em vários temas,
por trecho de rio, avaliando e ajustando o foco, na metodologia utilizada. O Sr. Fabio Bakker
sugeriu a utilização de diferentes escalas para aumentar o grau de detalhamento no
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diagnóstico, para o estudo da bacia. O Sr. Claudio Di Mauro propôs que os cadastros mesmo
não terminados apareçam no diagnóstico, fazendo um levantamento dos órgãos gestores que
fazem parte da bacia. O Sr. Milton Mendonça falou da incumbência do comitê questionando
em que ponto o comitê deve tomar as decisões dentro do plano em cada estado e como deve
tomar a decisão em cada levantamento feito na bacia do Paranaíba. O Sr. Paulo Salles sugeriu
a criação de rede de financiamento, projetos para que esse recadastramento seja refeito,
atualizando a base de dados. O Sr. Leocádio Pereira falou que o IBGE tem indicadores desses
cadastros, atualizados recentemente e detalhados e que a Secretaria de Fazenda de Goiás tem
o cadastro bem completo, podendo pegar esses registros de usuários para fazer o confronto. O
Sr. Antônio Eustáquio sugeriu que avalie o desmatamento na bacia do Paranaíba e os conflitos
da região de Paracatu, onde foi construída uma barragem, sendo este um caso critico na
região. O Sr. Paulo Salles falou do potencial que o comitê tem de preservar a bacia do
Paranaíba, devendo explorar esse diagnóstico, pensar quais os cruzamentos possíveis de
serem realizados e sugestões para melhorar o diagnóstico. O Sr. Augusto Almeida falou da
elaboração do Plano, agradeceu ao Sr. Paulo Salles e disse que ficou muito satisfeito com
trabalho feito até o momento, mostrou-se disposto a apoiar a elaboração do Plano e na
realização de encontros com as Prefeituras e comunidades. 5 – Discussões sobre o Plano
Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce. O Sr. Nelson Freitas, gerente de recursos
hídricos da Agência Nacional de Águas, apresentou o processo de elaboração do Plano
Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Doce. O Sr. Carlos Ernane perguntou como foi
realizada a integração nesse processo e se o plano de ação vai ser revestido para o âmbito
estadual em um instrumento legal. O Sr. Nelson explicou que durante o processo de
elaboração do PIRH Doce houve uma grande articulação entre os Estados e os setores
envolvidos, gerando um grande pacto para a bacia. A Sra. Viviani Pineli informou que o Plano
não é simplesmente um documento técnico, mas também político e que durante o processo
de elaboração do diagnóstico do Plano do Paranaíba o Estado de MG, com a experiência
trazida no processo do rio Doce, entrou com uma solicitação junto a ANA para que sejam
elaborados planos de ação nas áreas dos comitês mineiros, sendo que esta solicitação está
sendo avaliada pela ANA. O mesmo pedido foi realizado pelo Estado de Goiás. O Sr. Sérgio Leal
informou que são seis comitês na parte mineira do rio Doce e que todos aprovaram seus
Planos de Ação, sendo levada a proposta ao Conselho do Estado para aprovar o Plano
Integrado de Recursos Hídricos, tornando-o um instrumento legal. O Sr. Leocádio Pereira
perguntou sobre o diagnóstico do rio Doce, se nesse relatório levantaram o fator quantidade e
como realizaram o levantamento do fator qualidade. O Sr. Nelson Freitas falou que foi feito um
estudo de enquadramento na bacia que é a qualidade do plano, feito um estudo de
enquadramento que foi chamado de enquadramento proposto do plano, ressaltou que 95%
das questões relacionadas à qualidade estão ligadas ao saneamento básico, e que se decidiu
tratar no plano os modelos de gestão com ações estruturais e não estruturais. O Sr. Leocádio
Pereira informou que esses 95% não são suficiente, para ajudar, pois mesmo que fazendo
parcialmente não vai conseguir chegar à auto eficiência. O Sr. Roberval Martins perguntou
como foi feito a previsão das demandas na área vermelha mostrada no mapa, como foram
visto o balanço total dentro do conceito de geração, se a área verde tem geração de excedente
podendo ser vermelhas. O Sr. Nelson Freitas falou que cada trecho está associado às células ao
território e tem toda essa topologia da rede, onde a hidrográfica é considerada com vazão, a
função é mostrar onde está o conflito naquele momento. O Sr. Sylvio Andreozzi falou sobre a

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

dificuldade de se estabelecer metas, que pode não ser alcançadas, talvez por otimismo, no
planejamento propôs-se metas e tem-se que cumprir e gostaria de saber como foi feio a
discussão dessas metas. O Sr. Nelson Freitas falou que para se definir uma meta depende de
vários fatores, não existe gestão de recursos hídricos sem estabelecer metas para o território,
na medida em que vamos transpondo esses obstáculos, vamos tentando cumprir as metas
propostas. O Sr. Sylvio Andreozzi perguntou sobre a composição do Grupo que acompanhou a
elaboração do Plano, se foram feitas divisões e se elas foram técnicas. O Sr. Nelson Freitas
respondeu que não houve uma preocupação dessas divisões, foi priorizada as atividades, a
etapa mais critica para esse Grupo foi levar uma identidade da bacia para o Plano. O Sr. Sylvio
Andreozzi questionou sobre a ação do plano na bacia, não existindo comitê, quem fica
responsável pela execução do plano. O Sr. Nelson Freitas respondeu ao Sr. Sylvio dizendo que
o trabalho é feito tecnicamente pelos órgãos gestores onde não existe comitê, no caso do
Doce uma área na qual não havia comitê foi ampliada para se ter uma unidade de análise; já
no estado de Minas Gerais as unidades já estavam definidas, chamadas UPGRH - Unidade de
Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos, e estas foram as unidade de análises na bacia
do rio Doce. O Sr. Claudio Di Mauro elogiou o Sr. Nelson e disse que a ANA está desenvolvendo
um trabalho excelente, falou da preocupação sobre questões como mudanças climáticas e que
não devemos ficar só na área técnica, devemos planejar para o futuro, pensando em qual país
que queremos construir, devemos integrar o diálogo com outros ministérios, como o do
planejamento e discutir com o comitê quais as nossas expectativas; devemos ainda ter uma
grande estratégia para investir no saneamento, unir os estados e que esse Plano que estamos
elaborando vai beneficiar os estados envolvidos. O Sr. Nelson Freitas falou que o fator maior é
o comprometimento e que devemos ter consciência de que estamos fazendo um trabalho de
grande importância. O Sr. Antônio Geraldo falou do desenvolvimento da região, realmente
tem que ser feito, pois os governos têm que estabelecer metas para esses locais, pois faltam
recursos e empresas fazem de qualquer jeito. Sr. Nelson Freitas falou que sem investimento
não existe como prosseguir e que alguns gestores não tem condição de manter esses comitês
de bacia. O Sr. Roberval Martins falou sobre como codificar as ações necessárias a partir
daquelas informações adquiridas. O Sr. Nelson Freitas falou do trabalho do Plano e sobre
aqueles que ainda não foram feitos, mas que é uma idéia muito interessante, para cada uma
dessas lacunas do plano podem ser incluídas indicadores para começar as ações necessárias. O
Sr. Paulo Salles sugeriu a alteração da próxima Reunião Ordinária, marcada para Campo
Grande, em Mato Grosso do Sul, nos dias 2 e 3 de junho de 2011. Após questionar os membros
sobre quais locais seria mais relevante a reunião, a plenária aprovou a transferência da reunião
para cidade do Rio Quente, em Goiás, sugerida pela Sra. Angélica Melo, mantendo-se as
mesmas datas. 6 – Apresentação dos candidatos a 2º Vice-Presidente e Secretário do CBHParanaíba. O Sr. Paulo Salles antes de apresentar os nomes a plenária, O Sr. Paulo Salles deu
início a eleição para o cargo de 2º Vice-Presidente, cuja vaga pertence ao Estado de Mato
Grosso do Sul. A Sra. Angélica Haralampidou, representante da SEMAC, enviou por ofício o seu
nome como candidata ao cargo, sendo colocado seu nome em votação obteve vinte e dois
votos de aprovação e uma abstenção. Para o cargo de Secretário dois candidatos
manifestaram interesse; o Sr. Joanaldo Teixeira de Oliveira, de FURNAS e o Sr. Nilo André
Bernardi Filho, representante da FIEMG , na votação o Sr. Nilo Bernardi Filho foi escolhido,
recebendo 23 votos de aprovação. Em seguida o Sr. Paulo Salles encerrou a 2ª Reunião
Extraordinária agradecendo a todos os presentes e principalmente aos parceiros que
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contribuíram para a realização da reunião. Nada mais havendo para tratar, eu Paulo Almeida
Salles lavrei essa ata que segue assinada por mim e pelo Sr. Nilo André Bernardi Filho.

Itumbiara – GO, 15 de Abril de 2011.

Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
Presidente do CBH-Paranaíba
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UHE – Goiás
Caramuru Alimentos S/A.
Caramuru Alimentos S/A.
ASPESCA – MG
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Prefeitura Municipal de Mineiros
CEMIG – MG
ILES/ULBRA
Agência Nacional de Águas – ANA
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