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ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO CONCESSIONÁRIAS E AUTORIZADAS DE
GERAÇÃO HIDRELÉTRICA PARA INTEGRAR O CONSELHO NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS- CNRH.
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Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de 2000 no Auditório do IBAMA, em
Brasília / DF, realizou-se a Assembléia para a indicação, pelos presentes,
devidamente habilitados, dos representantes do Segmento Concessionárias e
Autorizadas de Geração Hidrelétrica, conforme Edital de Convocação de 16/08/2000
publicado no D.O.U., emitido pelo Secretário - Executivo do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos - CNRH. Os trabalhos da Assembléia foram abertos às 09:40 hs
e coordenados pelo Sr. Flávio Antônio Neiva, e relatados pelo Sr. João Alberto
Bernardes do Vale. O coordenador solicitou do representante da Secretaria
Executiva do CNRH, a relação dos inscritos habilitados, bem como da
documentação correspondente. Dentre as dezessete empresas inscritas, quatorze
empresas foram habilitadas conforme lista de presença em anexo. As empresas
CPFL, ENERGIPE e CELB, que constam da lista de inscritas, não foram habilitadas.
Das quatorze empresas habilitadas, não compareceram e nem enviarem
representantes CEMIG, FURNAS, CESP, e CERJ. Iniciando os trabalhos, propôs a
indicação do Sr. João Alberto Bernardes do Vale como relator, o que foi aprovado
por todos. Em seguida indagou dos presentes se existia alguma questão ou
pendência a ser colocada. Não tendo havido nenhuma colocação por parte dos
presentes, o coordenador aproveitou a oportunidade para fazer um relato sobre as
suas atividade durante os dois anos do seu mandato. Destacou a importância das
Câmaras Técnicas como fórum de discussão dos diversos assuntos referentes a
recursos hídricos e da importância de participação dos profissionais das empresas
representadas, nas diferentes Câmaras. Em seguida passou a palavra a Martha
Sugai, que fez uma apresentação das competências e participações nas Câmaras
Técnicas, destacando a importância de uma maior participação do segmento na
discussão da Minuta de Resolução de Outorga e do Decreto de Regulamentação da
Lei 9.433/97, em discussão nas Câmaras Técnicas de Assuntos Legais e
Institucionais, de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga, e Ações
Reguladoras e de Águas Subterrâneas. Essas apresentações geraram uma série de
questões, verificando-se a necessidade de uma maior articulação entre as
empresas do segmento. Para tal foram sugeridas reuniões sistemáticas para apurar
o interesse das empresas, com a definição dos nomes das pessoas interessadas
em participar das Câmaras. Em seguida o coordenador passou a discutir sobre a
metodologia para indicação dos novos conselheiros, titular e suplentes. Indagou se
os presentes optariam por indicar apenas o titular e suplente ou o titular e três
suplentes, tendo sido escolhida, por unanimidade, a segunda alternativa. Propôs
que fosse feito um recesso para que os presentes pudessem articular a formação de
chapas. Retomando a reunião, os presentes indicaram uma chapa única tendo
como titular o Sr. Flávio Antônio Neiva, primeiro suplente o Sr. Paulo de Tarso
Costa, segundo suplente a Sra. Martha Regina Von Borstel Sugai e terceiro suplente
o Sr. José Antônio da Silva Marques, todos como pessoas físicas. Esta chapa foi
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada por mim e pelo Coordenador da
Assembléia.
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Brasília, 24 de Outubro de 2000.
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