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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº 010/DAAG/SBBH/2003

CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS),
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE EQUIPAMENTO DE
RAMPA, DO EDIFÍCIO GARAGEM (EDG), DO GRUPO DE NAVEGAÇÃO AÉREA E DA
TORRE DE CONTROLE (GNA/TWR), DA PASSARELA DE LIGAÇÃO TPS/EDG E DAS
OBRAS COMPLEMENTARES, E DA ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS
EXECUTIVOS DO EMPREENDIMENTO, NO AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/MG
(PAMPULHA)

No dia treze do mês de outubro de 2003, às dez horas, no Auditório Marcelo Alves de Abreu, localizado
no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco “A”, nº 58, Ed. INFRAERO, 6º andar, em Brasília/DF, foi
realizada a sessão de Audiência Pública, com o objetivo de informar, esclarecer, dirimir dúvidas,
recolher críticas e sugestões para elaboração do Edital de Concorrência a ser lançado pela INFRAERO.
Iniciada a sessão, a mesa foi composta pelas seguintes servidores da INFRAERO: ROBERTO
VITORIA PINHEIRO, Superintendente de Administração Geral/DAAG; MARIA DO SOCORRO
SOBREIRA DIAS, Gerente de Licitações e Contratos/AGLI; MARIO JORGE MOREIRA, Gerente
de Coordenação de Empreendimentos/EPEP; RICARDO SÉRGIO MAIA BEZERRA, Assessor da
Presidência; PAULO DIETZSCH NETO, Superintendente de Empreendimentos de Engenharia/DEEP;
DENNER SERIPIERI VERONESE, Superintendente de Meio Ambiente/DEMB; e LUIZ
ANTÔNIO SCHUELER BARBOSA DE ARARIPE  MACEDO, Gerente de Engenharia do Leste -
EGGL. Foi convidado para compor a mesa, o Superintendente do Aeroporto de Belo Horizonte –
Pampulha, RICARDO JOSE DA ROSA RODRIGUES. Registra-se a presença nesta Audiência do
Arq. SÉRGIO JARDIM, autor do projeto do Aeroporto da Pampulha.  Após breves palavras do
Presidente da Mesa, sobre as normas reguladoras da Audiência Pública, o Sr Luiz Antônio Schueler
Barbosa de Araripe  Macedo, Gerente de Engenharia do Leste - EGGL apresentou um “briefing” sobre o
escopo do Empreendimento que tem por objeto a contratação das  Obras e Serviços de Engenharia de
Implantação, Adequação e Reforma do Terminal de Passageiros (TPS), Adequação do Sistema Viário,
Construção de Pátio de Equipamento de Rampa, do Edifício Garagem (EDG), do Grupo de Navegação
Aérea e da Torre de Controle (GNA/TWR), da Passarela de Ligação TPS/EDG e das Obras
Complementares, e da Elaboração dos Respectivos Projetos Executivos do Empreendimento, no
Aeroporto de Belo Horizonte/MG (Pampulha). Encerrada a apresentação, a sessão foi suspensa por 15
minutos, para recolhimento dos formulários contendo os questionamentos e outros pedidos de
esclarecimentos sobre o escopo dos serviços. Após o intervalo e de posse das fichas de inscrição,
passou-se à leitura das mesmas, dando-se início aos debates.
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LEONARDO MATOS/Deputado Federal/MG – Fiquei muito satisfeito e honrado de perceber que Belo
Horizonte está merecendo uma obra dessa magnitude. Esse projeto vai dar à região da Pampulha uma
atração muito maior, principalmente quando nós consideramos que Belo Horizonte pretende ser uma cidade
que vai atrair um turismo de negócios com vários debates, seminários e congressos. Algumas propostas
foram levadas até o meu Gabinete sobre a possibilidade de produzirmos um projeto para o outro lado da
pista, que  garantiria um desenvolvimento maior do que a instalação de um prédio de embarque e
desembarque e edifícios garagem na cidade de Belo Horizonte. Isso traria uma ampliação do acesso ao
Aeroporto, porque hoje ele tem acesso apenas por uma avenida e poderia estar propiciando a acessibilidade
através de duas ou três outras avenidas. Eu gostaria de saber como é que se poderia aprofundar nessa
discussão, ou se o assunto já está mais ou menos adiantado ao ponto de não merecer essa reflexão sobre essa
possibilidade.

PAULO DIETZSCH – Bom dia Deputado. Essa é uma opção que está sendo estudada pela INFRAERO e
isso faz parte do nosso Plano Diretor para o Aeroporto da Pampulha. No primeiro momento nós estaremos
implantando este terminal o qual o Sr. presenciou a apresentação do projeto, que atenderia a demanda lá
instalada, e no futuro, nós já pensamos num terminal do outro lado.

ARARIPE – Para instalar do outro lado,  nós necessitaríamos de obras do Estado, no acesso, que não daria
tempo de resolver isso a curto prazo.

OVÍDIO TEIXEIRA/Vereador/MG – Fiquei surpreso, maravilhado que a minha cidade vai ser brindada
com uma obra de tamanha magnitude. Porem sou um vereador que procuro me informar das coisas que
acontecem na minha cidade, e não havia sido informado de nada e  fiquei sabendo dessa Audiência Pública.
Não sei se houve convite formal para os que aqui estão, no meu caso não houve. Vim no real interesse
público e me confesso absolutamente desinformado sobre os assuntos aqui tratados. Previamente já tomei a
providência de solicitar à minha assessoria que também convocasse uma Audiência Pública para Belo
Horizonte porque eu não posso me omitir numa hora dessa, de uma obra dessa magnitude ser colocada na
minha cidade sem que eu escute os munícipes. Então eu não quero aqui adiantar minha pergunta, a não ser
diretamente ao Arquiteto, e perguntar a ele se o projeto está em consonância com a lei de uso e ocupação do
solo e se foram consideradas outras alternativas como transporte de terra, como sistema viário. Falo isso
também como engenheiro. Situação geométrica, geotécnica e outros aspectos mais que influem diretamente
na situação das pessoas que não só utilizam o aeroporto mas também daquelas pessoas que convivem com
os transtornos que causam um aeroporto de maior capacidade.

SÉRGIO JARDIM – Naturalmente que uma implantação dessas, ou seja, uma interferência urbana dessa
ordem, particularmente na área de Pampulha, tem todo um cuidado arquitetônico no que diz respeito a nós
arquitetos. Nós temos uma interação bastante grande inclusive com os arquitetos de Belo Horizonte. Esses
cuidados foram realmente tomados, ou seja, esses impactos todos que estarão havendo em função do projeto
que será implantado, eles foram considerados, tanto que a INFRAERO tem feito toda uma relação dos
órgãos diretamente ligados a esses pontos, inclusive a BHTRANS e a Prefeitura e isso vem sendo feito pelo
Dr. Denner que é quem responde por essa área de Meio Ambiente junto à INFRAERO, e ele então poderá
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inclusive lhe aculturar melhor sobre esses fatos na medida em que eles vêm acontecendo, e levaram a esses
projetos que agora foram vistos aqui.

DENNER  – Eu queria tranqüilizar o Sr. no seguinte sentido: esta Audiência Pública, visa
fundamentalmente o processo licitatório. Todo o procedimento de licenciamento ambiental da obra está em
andamento junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Belo Horizonte, e será marcada
uma Audiência Pública com a participação de comunidades, representações governamentais, etc. O estudo
está quase concluído, faltando apenas as questões que o Sr. citou: impacto do meio físico, biótico, antrópico,
relação com as comunidades, que estão sendo profundamente vistas, e como a lei determina será marcada
uma Audiência Pública especificamente para esse fim. Esta Audiência Pública visa exclusivamente tirar
dúvidas técnicas daqueles interessados em participar desse procedimento.

MARCELO MACHADO/Instituto Horizontes  – Bom dia, eu sou do Instituto Horizontes, que trabalha
com o planejamento estratégico da grande Belo Horizonte. Me solicitaram que eu aqui comparecesse para,
de alguma forma, acrescentar o que o deputado Leonardo Mattos já falou a respeito das questões técnicas.
Estamos considerando também essa hipótese do lado norte como uma coisa extremamente interessante para
o futuro das articulações viárias que a cidade se propõe a ter. A estação da BHBus, do sistema de transporte
público de Belo Horizonte, que está prevista às margens da lagoa, perto dos clubes que há na face norte do
aeroporto; a outra linha de metrô que também está sendo planejada para a cidade, que é a ligação Pampulha-
Savassi, com uma potencial ligação de um terminal na área norte com a estação de metrô Valdomiro Lobo;
e a facilitação do acesso pela Cristiano Machado e pela Antônio Carlos. Além disso, Belo Horizonte de
alguma forma vai sofrer interferência por ações em três áreas da INFRAERO num horizonte de tempo
muito próximo, que são o Aeroporto de Confins, que até o momento parece que vai ser um Aeroporto
Industrial, o Aeroporto da Pampulha, que vai ter esse projeto, e o Aeroporto de Carlos Prates que é visto
pelo Governo do Estado como uma das alternativas, a preferencial, para a instalação do Centro
Administrativo. Nós, do Instituto Horizontes, gostaríamos muito de fazer uma reunião técnica com a
INFRAERO para discutir essas alternativas. Achamos que os três aeroportos são decisivos para o horizonte
de 20, 30 anos da cidade. É muito importante que esta discussão seja levada não só para Belo Horizonte,
mas também para Betim. Parece que há a alternativa de levar o aeroporto de Carlos Prates para Betim e que
o DAC, junto à Prefeitura de Betim, já permitiu uma possibilidade de localização do aeroporto . Eu queria
saber se seria possível fazer uma reunião como essa, uma reunião para discutir os aeroportos, em Belo
Horizonte.

PAULO DIETZSCH – Perfeitamente, nós estamos desenvolvendo nosso Plano Diretor. Como você bem
colocou, a idéia é tornar o Aeroporto de Confins como aeroporto indústria. Esse projeto está em andamento,
e nós no nosso desenvolvimento de Plano Diretor dos Aeroportos, já temos tido contatos freqüentes com o
Governo e com a Prefeitura de Belo Horizonte em relação ao desenvolvimento dos complexos
aeroportuários de Belo Horizonte, que é a composição de todos esses aeroportos. Então nós estamos abertos
a qualquer momento que você precise, solicite, nós podemos fazer reuniões e a gente está muito interessado
em fazer tudo de acordo com o plano de desenvolvimento da cidade. Alguma outra pergunta? Então a gente
vai encerrar essa parte e vamos ao coffee breack. Depois daremos início ao debate e às perguntas técnicas da
próxima etapa. Muito obrigado.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

Nome: ALEXANDRE SCHUBERT DE AZEVEDO
Empresa: ALEXANDRE SCHUBERT CONSULTORIA &ENGENHARIA

1ª
PERGUNTA – 1ª PARTE

No Edital desta Audiência (Escopo da Licitação) a INFRAERO manifesta preocupações
explícitas quanto à complexidade da implantação do novo TPS. Indica que os usuários, operadores e
público em geral necessitarão de empregar sacrifícios e paciência com relação ao período da obra.

Aproveito a oportunidade para argumentar os seguintes aspectos:
1) O aeroporto da Pampulha é hoje um dos oito maiores do país;
2) Movimentou entre JAN a ABR deste ano, cerca de 942.000 passageiros e 24.564 vôos.

Visto os dados acima, podemos supor que as conseqüências da execução de obras junto à
operação do terminal, provocarão “ônus diversos” além dos incômodos naturais e atrasos.

Pode-se também estimar que a malha aérea sofrerá transtornos consideráveis, estendendo às
outras regiões, as conseqüências do projeto.

PAULO DIETZSCH – O movimento aéreo não será influenciado pela reforma do terminal. Não serão
suspensos vôos nem mudado rotas em aeronaves em detrimento à reforma do terminal de passageiros. Nós
estaremos simplesmente adequando o terminal ao movimento de passageiros. O terminal hoje tem uma
capacidade instalada de movimentar 700.000 passageiros/ano. Nós no ano passado movimentamos mais de
3.000.000. Essa obra será feita etapeada. Evidentemente que haverá alguns transtornos no
embarque/desembarque de passageiros, mas nós temos ao longo desses 30 anos de INFRAERO, feito obras
similares com aeroportos até maiores e temos conseguido se sair razoavelmente bem.

1ª
PERGUNTA – 2ª PARTE

Finalizo o contexto colocando a seguinte questão:
1) É possível a reavaliação da solução ora adotada a fim de provocar envolvimento dos outros

manifestantes nesta reunião?
2) Não seria possível uma solução de implantação modular porém definitiva, evitando a solução

intermediária citada?

PAULO DIETZSCH – Eu acho que essa segunda parte fica praticamente respondida. Nós vamos fazer a
implantação desta obra, ela é modular, e eu diria que é uma obra autofágica, porque à medida que nós vamos
construindo, nós vamos transferindo a operação de um lado para o outro e demolindo o terminal, até que ele
seja totalmente envolvido pela nova obra. Seriam bem vindas todas as manifestações, ajudas e críticas para
essa obra. Eu diria que não é uma nova obra, estaremos fazendo uma adequação do que lá existe.
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2
PERGUNTA

Nome: FRANCISCO AZEVEDO
Empresa: CONSTRUTORA MELLO AZEVEDO S/A

Eu queria falar sobre os Atestados exigidos na obra. No item da Audiência Pública é dito que:
“Exigências Técnicas para Pré-Qualificação – Atestados Técnicos Profissionais compatíveis com o
serviço de maior relevância”. Depois no outro documento, os principais itens de serviço, consta aqui
por exemplo, numa obra dessa magnitude, 900 metros cúbicos seria o quê? Este item é considerado
relevante numa obra desta magnitude? Essa é uma primeira questão. Segunda questão: Esses itens
“Pontes de Embarque/Desembarque, Esteiras Transportadoras de Bagagens”. Nestes poderá ser
apresentado atestado das empresas fabricantes, ou terá que ser um atestado que a construtora já fez
isto?

PAULO DIETZSCH – Nós listamos os 24 itens de maior relevância do projeto. Essa Concorrência será no
molde das que nós anteriormente já lançamos. Será composta de consórcio de 3 empresas, semelhante a
Vitória, Rio de Janeiro e Goiânia. O Sr. deve conhecer nossos editais, nós temos uma parte que é o acervo
técnico do profissional, e temos um outro técnico/operacional que é da empresa. Então obrigatoriamente, no
técnico/operacional a empresa deverá ter na sua atestação essa parte técnica que nós iremos escolher, dentro
de todos esses 24 itens que nós listamos, a modelo das licitações anteriores. Quanto à parte de automação
predial, nós estamos exigindo, a modelos anteriores o gerenciamento da implantação da parte de automação.

LEONARDO MATOS/Deputado Federal/MG – A exposição feita na primeira parte dessa Audiência, o
assunto que talvez mais nos preocupa foi tratado de uma forma muito rápida e eu gostaria que nos fosse
explicado o acesso ao aeroporto. Hoje é uma situação dramática o que nós enfrentamos porque o acesso é
exclusivo pela Av. Antônio Carlos. Se houver qualquer retenção nesta avenida, ninguém chega ao
Aeroporto da Pampulha. Existe uma avenida que sai da Antônio Carlos e leva diretamente ao aeroporto. Isso
vai receber um tratamento? Por que só foi dito que vai receber um tratamento – mas não colocou que tipo de
tratamento, se faria parte da obra.. E a capacidade? parece que hoje é um carro quase que em fila indiana.
Isso seria ampliado e faria parte, a própria empresa que vencesse essa licitação se incumbiria também dessa
parte.

MARIO JORGE – Deputado, o sistema viário é um assunto que não envolve somente Pampulha. Os
problemas de acessibilidade de Pampulha, Congonhas, Santos Dumont são bem parecidos. Esses aeroportos,
como aeroportos centrais, tiveram um aumento muito grande no movimento, tanto de veículos como de
aeronaves. Então na Pampulha a gente nota que na saída da Antônio Carlos em direção ao terminal, hoje fica
aquela fila de táxis estacionados no meio fio e ao lado tem uma locadora de automóveis, isso prejudica o
fluxo de veículos. Mais ainda: a procura por vaga também faz o tráfego ficar moroso em volta da praça que
hoje é o estacionamento do aeroporto e não tem a quantidade de vagas que atenda a demanda. Ainda existe
o problema do pernoite, pessoas que viajam 2 ou 3 noites e os veículos ficam lá congestionando mais ainda
a acessibilidade ao estacionamento. Próximo ao aeroporto já existe até empresas explorando terrenos como
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estacionamento. Depois de um estudo, e conversas com o pessoal da BHTrans, chegamos a conclusão que
na ocasião da obra, quando iniciar a construção do  Ed. Garagem, realmente  o trânsito vai ficar um pouco
confuso. Agora, quando o Ed. Garagem estiver pronto, o acesso a ele vai permitir um fluxo muito maior de
veículos. O escoamento do tráfego mais fácil, uma arrumação melhor do tráfego, não só da procura por
estacionamento como também os veículos de táxis, ônibus que circulam. A obra não vai contemplar o
acesso da Antônio Carlos até lá porque por legislação a INFRAERO não pode atuar nessa área.

RICARDO ROSA – Como Superintendente do Aeroporto eu queria colocar alguns pontos também. Em
primeiro lugar, é interessante a gente notar um ponto muito relevante. O terminal que está sendo previsto é
para o tráfego já existente, ou seja, em princípio este movimento que existe hoje como todos os problemas
que existem hoje é o tráfego que nós estamos prevendo receber no futuro. Quer dizer, o tráfego estaria
mantido neste nível atual. Como colocado pelo Mário, todos os problemas que existem hoje, muitos deles de
estacionamento em torno da praça, não ter lugar para estacionar ônibus de turismo, não ter lugar para
estacionar até os veículos da Polícia Federal, Polícia Civil, tudo isso está sendo modificado e aprimorado no
Projeto. Um outro detalhe é que hoje o meio fio da Pampulha é muito pequeno, com a obra pretende-se
aumentar esse meio fio que com essa amplitude, prevê-se que vá se resolver muito o nó do cruzamento de
quem está chegando no aeroporto com os táxis que estão saindo do canto e param alí. Outra questão que não
foi tocada aqui, é que está sendo previsto o alargamento da via em frente ao terminal, não entrando na praça
mas entrando naquela área onde tem o estacionamento de pallets, então isso vai facilitar o fluxo. Outro
detalhe: aquela rotatória de chegada que existe hoje, nós conversamos com a BHTrans, está se prevendo
colocar sinal ou retirar-se a rotatória. Tudo está sendo negociado com a BHTrans, inclusive o problema de
fluxo das ruas. A Rua Líder hoje é mão dupla, a BHTrans está prevendo colocar mão simples mudando o
fluxo de um todo no aeroporto. Quer dizer, todas as modificações vão fazer com que no entorno do
aeroporto e no entorno da praça sejam corrigidos uma série de problemas. Obviamente que a Magalhães
Penido  não vai ser mexida pela INFRAERO no projeto. Mas com o aumento do número de vagas,
provavelmente não vai ser mais permitido o estacionamento nesta rua que voltará a ter duas ou três faixas.
Evidentemente a Antônio Carlos que está lá fora do aeroporto, existe o projeto do Governo do Estado tentar
duplicar a Antônio Carlos, mexer na trincheira da Santa Clara, mexer no fluxo de ônibus. Todos esses
trabalhos estão sendo acompanhados e a BHTrans tem conversado conosco para resolver essa situação.

3
PERGUNTA

Nome: ACKEL BRACKS NETO
Empresa: ARAGUAIA ENGENHARIA

Eu gostaria de fazer um questionamento a respeito da exigência de Atestado Técnico, em
relação aos itens de Sistema. Nos demais é admitida a união de dois atestados. Por que em particular
nos sistemas um único atestado e se isso seria possível ser repensado e talvez aceito também dois, à
semelhança dos demais.
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PAULO DIETZSCH –Nós temos trabalhado já há alguns anos com esse padrão e nós pretendemos
mantê-lo. Quanto ao índice de sistemas, nós temos pedido um atestado só, porque normalmente a
empresa que executa o sistema é terceirizada, é contratada uma empresa instaladora Então nós
pedimos isso num único atestado, porque se você for implantar um sistema de inteligência faccionado,
você não consegue integrá-lo depois. É fundamental que eles estejam juntos, agrupados e executados
por uma mesma empresa, porque no passado nós tivemos problemas sérios de integração dos sistemas.

ACKEL BRACKS NETO – Isto poderia ser equacionado com um bom projeto e a obediência ao mesmo.
Eu já vivi experiências semelhantes a essa, executando sistemas com duas empresas distintas, obedecendo a
um projeto bem elaborado e não tivemos problema algum. Por isso acho que isso poderia eventualmente ser
repensado e viabilizaria talvez a participação de um número maior de licitantes.

PAULO DIETZSCH – Sua experiência provavelmente pode ser diferente da nossa. Agora nós temos
algumas experiências desastrosas com projetos anteriores e prejuízos muito grandes ao erário público. Então
a INFRAERO tomou como decisão de ter esse comportamento, e o que tem acontecido depois que nós
tomamos essa posição é que as coisas têm dado certo. Então a gente tenta insistir no que dá certo.

OVÍDIO TEIXEIRA/Vereador/MG – Aproveitando que o Presidente da Mesa falou em prazos, eis aí
uma oportunidade de voltar uma situação vencida. Eu vou fazer uma última observação que julgo
pertinente: os Srs. colocaram que a relação demanda/investimento nem sempre é diretamente proporcional
aos passageiros. Por que esse folder da INFRAERO tem vários outros aeroportos com o fluxo de
passageiros menores e às vezes com aporte de investimento maior. Vocês estão colocando como a situação
que será implantado o terminal no local atual e que posteriormente será feito do outro lado da pista. Existe
previsão para isso, considerando principalmente como foi muito bem colocado que a INFRAERO dispõe de
recursos próprios, então ela pode fazer um planejamento a médio e a longo prazo com certa tranqüilidade.
Esse segundo passo será dado, já tem um prazo pré definido para isso ou não?

ARARIPE – A INFRAERO contratou para o Aeroporto de Belo Horizonte um plano de desenvolvimento,
onde existem várias alternativas nesse sentido. Se o Sr. tiver mais interesse, talvez nosso Superintendente
possa proporcionar uma apresentação desse plano. Essa obra, isso tem que ficar bem claro, essa idéia
começou porque nós vivíamos na época 2.500.000 de passageiros/ano em um terminal dimensionado para
600, 700 mil passageiros/ano. Quem costuma usar o Aeroporto da Pampulha sabe que houve uma época que
Confins tinha um movimento razoável. Depois voltou tudo para Pampulha. Hoje os passageiros procuram
Pampulha. Eu também trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro e viajava muito para Pampulha. Tinha dias
que eu ficava uma hora na fila para poder entrar na sala de embarque, tinha passageiro que perdia vôo. Então
a demanda fez com que nós repensássemos o assunto da Pampulha. Isso que nós vamos fazer agora é uma
adequação. Na verdade a intenção era reformar o terminal de passageiros, só que a simples reforma não
atenderia à atual demanda. Então vai ser feita uma adequação do terminal de passageiros que vai beneficiar
o aeroporto e  também uma área de estacionamento que é realmente o foco. Com esse projeto do PROPAN
vai melhorar muito o sítio, provavelmente o sítio vai ser beneficiado com um relevo mais adequado para no
futuro se pensar na mudança de local do terminal de passageiros. Hoje nós temos   em mente o seguinte: o
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que vai ser feito lá é uma simples adequação do que já existe. E estamos lhe convidando para dar uma
olhada nesse plano de desenvolvimento do aeroporto.

OVÍDIO TEIXEIRA/Vereador/MG – Eu aceito.

PINHEIRO – Bem Srs., dando curso à Audiência, nós pretendemos na próxima semana editar a Ata dessa
Audiência. Acho que não vai ser uma ata fácil de ser feita pelo tamanho das intervenções e respostas que
foram dadas. Não foram coisas simples. Provavelmente dentro dos próximos 15 ou 20 dias estaremos
divulgando o Edital da Pré-Qualificação.

Ao encerrar os trabalhos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de
todos, em especial dos empreiteiros, do Dep. Leonardo Mattos, do Vereador Ovídio Teixeira e do Sr.
Marcelo Machado do Instituto Horizontes.

Brasília, 29 de outubro de 2003

ROBERTO VITORIA PINHEIRO MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DIAS

MARIO JORGE MOREIRA RICARDO SÉRGIO MAIA BEZERRA

PAULO DIETZSCH NETO LUIZ ANTÔNIO SCHUELER BARBOSA DE
ARARIPE MACEDO

DENNER SERIPIERI VERONESE RICARDO JOSE DA ROSA RODRIGUES


	CONCORRÊNCIA Nº 010/DAAG/SBBH/2003
	PERGUNTAS E RESPOSTAS

