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1. OBJETIVO DO PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR - PMQA

Reconhecer, divulgar e incentivar as boas práticas sustentáveis realizadas pelos 
colaboradores das empresas do setor de transporte nos seus mais diversos modais 
(rodoviário, ferroviário, metroviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário), na implantação 
de melhorias que valorize a importância do setor para o meio ambiente
e a sociedade nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

O Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA é transversal a todos os modais de 
transporte com enquadramento específico por categoria, quantitativo da frota operante
e região onde se localiza a matriz, como mostra a tabela a seguir:

OS MODAIS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO, METROVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, DUTOVIÁRIO 
E AEROVIÁRIO ESTARÃO APTOS AO EDITAL OBEDECENDO O ENQUADRAMENTO DA TABELA 
ACIMA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE A FROTA DE ÔNIBUS 
E CAMINHÕES UTILIZADA PELA EMPRESA.

MODAL

Todos os 
modais 
(rodoviário, 
metroviário, 
ferroviário, 
hidroviário, 
dutoviário e 
aeroviário).

CATEGORIA 

Ônibus de 
transporte de 
passageiros.

Caminhões de 
Transporte de 
Cargas.

SUBCATEGORIA 

A - 0 a 99 ônibus; 
B - 100 ônibus ou 
mais.

A- 0 A 99 
Caminhões;
B- 100 Caminhões 
Ou Mais.

REGIÃO

Ceará, Piauí ou 
Maranhão.
Exclusivamente 
com matriz na 
capital ou região 
metropolitana.

Ceará, Piauí ou 
Maranhão.
Exclusivamente 
com matriz na 
capital ou região 
metropolitana.

REGIÃO

• Empresas de transporte 
coletivo de passageiros e 
regularmente cadastradas 
nos órgãos permissionários;
• As empresas podem se 
inscrever usando frotas 
terceirizadas, desde que os 
veículos prestem serviço 
exclusivo a ela e ostentem 
suas marcas ou símbolos;
• frota com veículos movidos 
a diesel.

• Empresas transportadoras 
de cargas com frota e que 
estejam com situação 
cadastral regular nos órgãos 
competentes;
• As empresas podem se 
inscrever usando frotas 
terceirizadas, desde que os 
veículos prestem serviço 
exclusivo a ela e ostentem 
suas marcas ou símbolos;
• Frota com veículos 
movidos a diesel.
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3. INSCRIÇÕES 

Para se inscrever no Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA, as empresas com sede 
nas capitais e região metropolitana dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, deverão 
preencher o “Formulário de Inscrição” no site da FETRANS - www.fetrans.org.br.

No “Formulário de Inscrição” os seguintes dados deverão ser preenchidos: 

• Razão social;
• CNPJ;
• Endereço matriz;
• Nome fantasia;
• Quantidade de colaboradores;
• Sindicato associado;
• Categoria (transporte de passageiros ou cargas);
• Número de veículos (frota completa operante);
• Indicação de no mínimo 02 (dois) colaboradores com respectivos e-mails;
• LOGO, MARCA ou LOGOTIPO;
• Aceitação do termo de uso de imagem. 

Os dois colaboradores indicados formarão a “Comissão de Colaboradores” que 
representaram as empresas no que tange a responsabilidade da elaboração dos 
projetos e acompanhamento das inspeções. 

As empresas participantes deverão anexar junto ao “formulário de inscrição” a relação 
de veículos da frota completa operante em formato de Excel (anexo 01), com as 
respectivas placas. A inscrição da empresa só será concretizada mediante a entrega 
do anexo.

Será enviado e-mail de confirmação da inscrição com link de acesso à plataforma 
de envio dos projetos (ITEM 4.1.3.1.).

4. ESTRUTURA DO PRÊMIO

4.1. Categorias de Avaliação

• Inspeção Veicular (IV);
• Multas do Órgão Ambiental (MOA);
• Projetos Socioambientais (PS).
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4.1.1 Inspeção Veicular (IV)

A inspeção veicular será realizada, pela equipe do PROGRAMA DESPOLUIR, nos veículos 
da frota operante da empresa inscrita, em visitas programadas, durante todo período 
de avaliação do Prêmio (Data a Definir).

A inspeção veicular, para efeito de amostragem, deverá ser realizada em no mínimo 
80% (oitenta por cento) da frota operante das empresas em qualquer categoria.

Ao atingir a quantidade mínima de veículos no critério “Inspeção Veicular” o Técnico 
do PROGRAMA DESPOLUIR poderá continuar visitando e atendendo a necessidade 
de avaliação da frota da empresa, porém será considerado os primeiros 80% aferidos 
para contagem do PMQA.

A data da visita para inspeção veicular será agendada pela equipe do PROGRAMA 
DESPOLUIR em concordância com o membro da “Comissão de Colaboradores” 
responsável pelo acompanhamento da frota ou pessoa indicada para essa finalidade.

Na ocasião da visita da equipe do PROGRAMA DESPOLUIR, o responsável pelo 
acompanhamento da inspeção veicular deverá mobilizar um operador/manobrista 
e disponibilizar local adequado para realização da inspeção nos veículos.

No caso de deslocamento do técnico do PROGRAMA DESPOLUIR e não realização da 
inspeção na data agendada, uma “Ficha de Visita Técnica” (ANEXO 02) será preenchida 
destacando o motivo. Esta deverá ser assinada por um colaborador autorizado da 
empresa inscrita.

O cancelamento da visita, por ambas as partes, deverá ser comunicado com até 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

As inspeções serão realizadas com um opacímetro de fluxo parcial, com método de 
absorção de luz, medidor de rotação e demais equipamentos necessários para atender 
a norma atual vigente para testes de motores diesel em aceleração livre, nos termos 
da Resolução 418/09 do CONAMA (ANEXO 03).

O Técnico do PROGRAMA DESPOLUIR informará ao responsável da empresa sobre o 
local adequado para a inspeção e orientarão sobre os procedimentos de acordo com 
as normas técnicas exigidas para uso do opacímetro e medidor de rotação. (ANEXO 04).

Depois de realizadas as inspeções o responsável da empresa pelo acompanhamento 
da frota poderá solicitar o “Laudo de Inspeção Veicular”, para acompanhamento do 
critério “Inspeção Veicular”. (ANEXO 05).

5



A empresa que alterar sua frota operante por motivo de ampliação, redução ou 
renovação durante o período de avaliação do Prêmio (Data a Definir) deverá comunicar 
à “Comissão Organizadora” por meio de Ofício formalizando as alterações em timbrado 
da empresa com carimbo e assinatura do responsável.  A empresa deverá anexar junto 
ao Ofício os documentos comprobatórios.

Os veículos “REPROVADOS” ou “REJEITADOS” poderão realizar procedimentos de 
manutenção e FAZER NOVO TESTE APÓS LIMITE MINIMO DE 30 DIAS DO PRIMEIRO 
LAUDO, desde que realizados no período de DATA A DEFINIR, em visita e condições 
estabelecidas neste Regulamento. Se forem aprovados na última inspeção, os veículos 
serão considerados “APROVADOS” para efeitos deste Prêmio.

Os resultados considerados válidos para esse critério serão os verificados no Sistema 
de Informações do Despoluir (SID) no banco de dados da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT).

4.1.2 MULTAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL (MOA)

A “Comissão Organizadora” do PMQA fará o levantamento da existência de multas 
ambientais emitidas para as empresas inscritas, por meio dos órgãos ambientais 
fiscalizadores de emissões veiculares de cada estado, durante o período (Data a Definir)
Os veículos multados pelo órgão fiscalizador ambiental, com a utilização da escala de 
Ringelmann, no período de avaliação do Prêmio poderão ter a multa desconsiderada 
para efeitos da premiação caso o veículo multado tenha passado por inspeção veicular 
do PROGRAMA DESPOLUIR e tenha sido aprovado até 30 dias antes da data da 
autuação.

4.1.3 PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS (PS)

São considerados “Projetos Socioambientais” os projetos com resultados no ano 
vigente do edital (2021), independente da data de implantação do projeto, no qual 
reduzam ou neutralizem os impactos ambientais e/ou sociais causados direta ou 
indiretamente pela atividade de transportar, bem como as ações externas que visem 
à integração saudável das comunidades com o meio ambiente.

Os “Projetos Socioambientais” submetidos à “Comissão Organizadora” fora do prazo 
determinado neste regulamento NÃO serão avaliados pela “Comissão Julgadora” para 
efeitos de composição da nota no critério “Projetos Socioambientais”, não cabendo 
recurso desta determinação.

Os projetos socioambientais só serão admitidos, quando enquadrado em todos 
os seguintes segmentos: ÁGUA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, RESÍDUOS SÓLIDOS 
E SOCIOAMBIENTAL.
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Água: Reuso total. Tratamento primário. Tratamento secundário. Tratamento terciário. 
Redução do consumo. Captação de água da chuva. Uso de substratos biodegradáveis. 
Destinação correta de resíduos líquidos. Dentre outros.

Eficiência Energética: Veículo com motorização à eletricidade. Veículo com 
motorização à biocombustível. Instalações da empresa com energia solar. Utilização de 
materiais e equipamentos de melhor eficiência energética. Iluminação natural. Ações 
e/ou atividades que buscam melhorar o uso das fontes de energia. Dentre outros.

Resíduos Sólidos: Instalações de coleta seletiva. Destinação correta de resíduos por 
empresa adequada. Logística reversa. Reaproveitamento de materiais para consumo 
na atividade. Reciclagem de materiais para uso diversos. Compostagem. 

Socioambiental: Atividades que tenham impacto no bem estar dos funcionários 
e/ou da comunidade no entorno da empresa. Responsabilidade social corporativa 
(creches, escolas, outros). Uso de EPI’S. Treinamentos com os colaboradores. 
Assistência médica, odontológica e psicológica aos colaboradores. Estudos 
comportamentais dos colaboradores. Ambientação do local de trabalho. Dentre outros.

Para essa edição foi considerado temas inovadores a serem abordados em qualquer 
segmento dos Projetos Socioambientais, que terão peso maior na avaliação (ITEM 5.3 
DESDE EDITAL). A seguir, as temáticas consideradas inovadoras, que introduza um tema 
em evidência da sustentabilidade: 

Ação Inovadora: ESG (ambiental, social e governança), envolvimento com 
organização da sociedade civil - OSCS, objetivos do desenvolvimento susténtavel - ODS, 
economia circular, avaliação do ciclo de vida - ACV, conceito lixo zero, inventário de 
emissões, neutralização/compensação de carbono e diversidade e inclusão.

PARA PROJETOS IGUAIS APRESENTADOS POR EMPRESAS PERTENCENTES A UM 
MESMO GRUPO, APENAS UM PROJETO SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO E JULGADO.

4.1.3.1 Plataforma de Submissão de Projetos Socioambientais (PS)

As empresas inscritas através do site da FETRANS deverão preencher as informações do 
Projeto em plataforma online, com login e senha disponibilizado pela FETRANS, para a 
Comissão de Colaboradores da empresa inscrita. Seguindo a seguinte estrutura:
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4.1.3.2 Visita e Validação dos Projetos Socioambientais

Após a submissão dos “Projetos Socioambientais” na plataforma online da FETRANS, 
será realizada a validação “in loco” pela Comissão Organizadora do PMQA.
Pelo menos um membro da Comissão Organizadora visitará a empresa participante 
e fará a conferência das ações descritas no “Projeto Socioambiental” inscrito.

Ações e projetos que não sejam possíveis de ilustrar na ocasião da vistoria devem 
assinar o Termo de Veracidade (em anexo nesse edital) e ter a comprovação realizada 
por documentos, tais como: registros fotográficos, recibos, listas de frequências, 
termos de coleta, entre outros. 

Documentos que não apresentem quantitativos, ou que não apresentem data, ou que 
a data corresponda a períodos diferentes do período de avaliação do PMQA, não serão 
aceitos.

TÓPICOS

Nome do Projeto

Objetivo Geral

Metodologia 
e Forma de 
Funcionamento

Resultados

Metas para 
próximo ano 

Fotos Projeto

DESCRIÇÃO 

Área de interesse do projeto, tema do que 
se pretende apresentar.

Descrever e esclarecer o que é pretendido 
com o projeto e o que se almeja alcançar.

Descrever as ferramentas e técnicas 
utilizadas no projeto e sua forma de 
funcionamento.

Descrever os resultados qualitativos e/ou 
quantitativos alcançados no projeto nas 
esferas da sustentabilidade (Ambiental, 
Social e Econômico).

Definir metas para próximas ações em 
sustentabilidade da empresa.

Enviar fotos em PNJ e/ou JPEG das ações 
do projeto.

LIMITE  

100 caracteres
(sem espaço)

350 caracteres 
(sem espaço)

2000 caracteres 
(sem espaço) 

2000 caracteres 
(sem espaço)

800 caracteres 
(sem espaço)

05 fotos
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5 PROCESSO DEJULGAMENTO

5.1 Inspeção Veicular (IV)

A nota de cada empresa no critério “Inspeção Veicular” é de acordo com a seguinte 
fórmula:

              Nota Inspeção Veicular = Aprovação (%) x 10 
                                                                            100

              EXEMPLO: Nota Inspeção Veicular = Aprovação (80%) x 10   = NOTA 8
                                                                                     100

5.2 Multas do Órgão Ambiental (MOA)

Para cada multa ambiental registrada pelo órgão fiscalizador entre (Data a Definir), 
será atribuída pontuação NEGATIVA de 02 (dois) pontos por multa no critério 
“Multas do Órgão Ambiental”.

5.3 Projetos Socioambientais (PS)

Após a submissão na plataforma online, os “Projetos Socioambientais” serão avaliados 
pela “Comissão Julgadora”. Os julgadores acessarão os projetos na plataforma oficial 
da FETRANS e enviarão as notas a “Comissão Organizadora” via sistema online próprio 
e sigiloso.

Cada um dos integrantes da “Comissão Julgadora” dos projetos atribuirá uma nota 
única para cada segmento, numa gradação que varia entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, 
correspondentes a: “Tratativa Inicial”, “Boas Práticas”, “Eficiência” ou “Protagonismo” 
com pesos para cada segmento classificado como inovador, conforme planilha:

SEGMENTOS

A. Água
B. Eficiência Energética
C. Resíduos Sólidos
D. Socioambiental

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

NOTAS

Tratativa 
Inicial

01    02    03

Boas
 Práticas

04    05   06

Eficiência

07   08   09

Protagonismo

10

PESO Ação 
Inovadora

1,5
1,5
1,5
1,5
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Critérios de avaliação da comissão julgadora dos Projetos Socioambientais:

1) Inovação;
2) Impacto social, ambiental e econômico da iniciativa;
3) Potencial de escala;
4) Coerência da articulação entre objetivo, metodologia, resultados e metas;
5) Ambições e continuidade das ações do projeto.

A nota final dos Projetos Socioambientais é de acordo com a seguinte fórmula

  NOTAS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS =  SOMATÓRIO DAS NOTAS
                                                                          4 SEGMENTOS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 

5.4 Pontuação Geral

A “Comissão Organizadora” do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA computará  
as notas atribuídas aos critérios de avaliação “Inspeção Veicular”, “Multas do Órgão 
Ambiental”, “Projetos Socioambientais” de acordo com a seguinte tabela e fórmula:

Fórmula:

RF = (IV + PS) - (MOA)

Onde:

RF - Resultado Final
IV - Nota do critério “Inspeção Veicular” 
PS - Nota Final Projetos Socioambientais  
MOA - “Multas Órgão Ambiental”

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Inspeção veicular
Multas do Órgão (-2)

Projetos Socioambientais

PONTOS

10
-

15

Pontuação máxima: 25 pontos
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6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados do PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR - PMQA serão 
apresentados em cerimônia pública e divulgado no site oficial da FETRANS com 
data a ser definida pela mesma.

Todos os inscritos no Prêmio serão convidados para a cerimônia de premiação.

7 PREMIAÇÃO

A premiação será feita de forma simbólica da seguinte maneira:

7.1 Empresa 100%

As empresas com TODA a frota operante completa avaliada e aprovada na “Inspeção 
Veicular” pelo PROGRAMA DESPOLUIR durante o período de avaliação do Prêmio 
Melhoria da Qualidade do Ar e sem nenhuma multa do órgão fiscalizador ambiental 
será CERTIFICADA como selo “Empresa 100%”.
• Empresa que atender critérios para certificação “Empresas 100%”: certificado 
e selo com direito a ostentar na frota.

7.2 Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA

As empresas pleiteadas com Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA serão 
classificadas em OURO INOVADOR, OURO ou PRATA observando todos os critérios 
de avaliação e enquadramento por tamanho da frota descritos neste regulamento, 
conforme tabela abaixo:

• Empresas: certificado e troféu, baseado na sua classificação. 

SÓ SERÃO CLASSIFICADAS COMO OURO INOVADOR AS EMPRESAS QUE CHEGAREM 
NA PONTUAÇÃO ESTABELECIDA, E, COM PELO MENOS UMA AÇÃO INOVADORA 
VALIDADA (ITEM 4.1.3 DESTE EDITAL). 

CLASSIFICAÇÃO

OURO INOVADOR

OURO

PRATA

CLASSIFICAÇÃO

OURO INOVADOR

OURO

PRATA

NOTA FINAL

17 A 25

15 A 16

11 A 14

NOTA FINAL

18 A 25

15 A 17

11 A 14

FROTA COM MENOS DE 100 VEÍCULOS FROTA MAIS DE 100 VEÍCULOS 
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8 CRONOGRAMA GERAL

Este cronograma poderá ser alterado a exclusivo critério da FETRANS. 
Quaisquer mudanças serão comunicadas no site www.fetrans.org.br.

9 COMISSÕES 

9.1 Comissão Organizadora do PMQA

A “Comissão Organizadora” do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA é 
composta pela Superintendência da FETRANS, Coordenação do Núcleo Socioambiental 
da FETRANS e pela Direção do SEST SENAT local.

Compete à Comissão Organizadora:

• Validar as inscrições;
• Dar acesso à “Comissão Julgadora” aos Projetos Socioambientais e compilar as notas, 
apresentando a pontuação obtida no critério “Projetos Socioambientais”;
• Contabilizar as notas dos critérios de avaliação (Inspeção Veicular, Multas do Órgão;
• Ambiental, Projetos Socioambientais e Ação Inovadora);
• Divulgar o resultado final apurado;
• Promover a cerimônia de premiação;

ATIVIDADE

Inscrições

Período de aplicação e avaliação da Inspeção 
Veicular e análise das Multas em Órgãos 
Ambientais

Envio de “Projetos Socioambientais” 
(através Plataforma online)

Período de Visitas e Validação dos Projetos 
Socioambientais (Visitas in loco ou termo 
de veracidade)

Avaliação “Projetos Socioambientais” 
(comissão externa)

Solenidade de Premiação

DATA

Junho de 2021

De janeiro a dezembro de 2021

Janeiro de 2022

Fevereiro de 2022

Março de 2022

Junho de 2022
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• Enviar “Feedback” dos resultados às empresas inscritas após cerimônia 
de premiação;
• Esclarecer as dúvidas das empresas sobre o regulamento do Prêmio através 
do telefone. (85) 3261-7066 ou do e-mail despoluir@fetrans.org.br;
• Decidir em caráter definitivo os casos omissos nesse regulamento.

COMISSÃO ORGANIZADORA – PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 
(CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO)

NOME

Amanda Machado

Luiz Melo 

Denise Xavier

Cristian Campelo

Sandro Belo

CARGO

Superintendente FETRANS

Coordenador do Núcleo
Socioambiental - FETRANS

Diretora do SEST SENAT
Fortaleza/CE

Diretor do SEST SENAT
Teresina/PI

Diretor do SEST SENAT 
São Luis/MA

CONTATO

(85) 3261.7066
amandamachado@fetrans.org.br

(85) 3261.7066
luizmelo@fetrans.org.br

(85) 3304.4111
denisebarbosa@sestsenat.org.br

(86) 2107.0888
cristiancampelo@sestsenat.org.br

(98) 3216.4620
sandrobelo@sestsenat.org.br

9.2 Comissão Julgadora de Projetos Socioambientais

A “Comissão Julgadora” de projetos socioambientais do Prêmio Melhoria da Qualidade 
do Ar - PMQA é composta por personalidades ligadas a entidades públicas ou privadas 
com notório saber relacionado as categorias dos Projetos Socioambientais: Água; 
Eficiência Energética; Resíduos Sólidos; Socioambiental e Ação Inovadora. 
Os integrantes da Comissão Julgadora são escolhidos e convidados pela Presidência 
da FETRANS.

Compete à “Comissão Julgadora” de Projetos Socioambientais:

• Avaliar os Relatórios de Projetos Socioambientais;
• Atribuir as notas para os Relatórios de Projetos Socioambientais de acordo 
com este regulamento;
• Fornecer à “Comissão Organizadora” os resultados da avaliação para a composição 
da nota final do critério “Projetos Socioambientais”.
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10 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A inscrição no Prêmio implica na renúncia pelos participantes a qualquer reclamação 
ou recurso contra as deliberações da FETRANS. A FETRANS reserva-se a prerrogativa 
de alterar este regulamento naquilo que julgar conveniente e sempre que necessário.
As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas pela diretoria da 
FETRANS. No caso de não houver vencedores no Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar, 
a cerimônia de premiação poderá ser suspensa. Eventuais dúvidas sobre o regulamento 
também poderão ser enviadas ao endereço eletrônico despoluir@fetrans.org.br.

COMISSÃO JULGADORA - PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 
(CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO)

NOME INSTITUIÇÃO CONTATO

DIRETORIA EXECUTIVA

ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CARGO

Presidente
Vice-Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Secretário
Diretor Assuntos Jurídicos
Diretor Técnico
Diretor Relações Públicas
Diretor Cultural
Diretor Socioambiental

NOME

Francisco Feitosa De Albuquerque Lima
Frederico Lopes Fernandes Júnior
Jorge Alberto Neves Da Silveira
Carlos Feitosa De Albuquerque Lima  
Benedito Mamede Pires 
Dalton Lima De Freitas Guimarães
Alberlan Euclides Sousa
Aida Maria Eskinazi De Oliveira 
Mário Jatahy De Albuquerque Júnior 
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MEMBROS SUPLENTES DA DIRETORIA

ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

NOME

Ana Carolina Dias Medeiros De Souza
Marcelino Lopes Neto
André Luis Eskinazi De Oliveira
Francisco Carlos Magalhães De Almeida
Euzebio Queiroz Abreu
Herbert Teruó Miura Campelo
Daniel Rosa Álvares
Anderson Pessoa Veras 
Luiz Antônio Da Silva
Antônio Ferreira De Azevedo
Nair Pires Castello Branco
Julio Cesar Costa Mourão 
Domingos Alonso Alvares Neto 

CONSELHO FISCAL

ITEM

01
02
03

ITEM

01
02
03

NOME

Idemar Loiola Citó 
Francisco Ronaldo De Albuquerque Lima Filho  
Luiz Régis Nogueira Moreira  

NOME

Gustavo Andrade Pessoa
Edmilson Alves De Carvalho 
Romeu Aguiar Carvalho 

MEMBROS EFETIVOS MEMBROS SUPLENTES

DELEGADOS REPRESENTANTES

ITEM

01
02

ITEM

01

NOME

Francisco Feitosa De Albuquerque Lima
Paulo Alencar Porto Lima 

NOME

Frederico Lopes Fernandes Júnior

MEMBRO TITULAR MEMBRO SUPLENTE
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