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ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO INDÚSTRIA 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 CODEVASF em Brasília /
DF, realizou-se a Assembléia para a indicação, pelos presentes, devidamente habilitados, dos
representantes do Segmento INDÚSTRIA, 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 09:30 hs e coordenados pelo
Sr. MAURO RIBEIRO VIEGAS, e relatados pela Sra MARIA CRISTINA YUAN . O coordenador
solicitou do representante da Secretaria Executiva do CNRH, a relação dos inscritos
habilitados, bem como da documentação correspondente. Posteriormente, deu-se inicio aos
trabalhos, verificando a presença dos habilitados ou de seus representantes legalmente
constituídos, que foram convidados a assinar a lista de presença. Das 31 instituições
habilitadas, compareceram 27. Representantes que eventualmente compareceram sem o
respectivo documento de credenciamento foram reconhecidos pelo Coordenador e membros
do Plenário como legítimos representantes de suas empresas/instituições, por terem
encaminhado documentação anterior. A seguir, o Coordenador indagou se alguma empresa
ou instituição presente desejava apresentar recurso pelo fato de não ter sido habilitada. Não
houve da parte do Plenário apresentação de qualquer recurso. O Plenário deliberou a seguir
que a aprovação da ata seria confirmada com a assinatura do Coordenador e do relator. O
Coordenador perguntou se algum dos presentes desejava apresentar candidaturas à eleição
dos representantes da indústria no CNRH. A Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas
propôs que fossem reconduzido a CNI, na pessoa do Prof. Mauro Viegas e o IBS, na pessoa
da Eng. Maria Cristina Yuan, respectivamente, como Conselheiros Titular e 1º suplente da
indústria , Indicou como terceiros e quarto representantes o IBRAM e a Fleischmann & Royal.
A Bracelpa ratificou as indicações da CNI, IBS e IBRAM, mas solicitou a designação da
Bracelpa. Por sua vez, a representante da Fiesp também apresentou candidatura para ocupar
uma das suplências. Considerando a apresentação de candidaturas distintas, decidiu-se fazer
a eleição em três partes: 1ª parte: eleição dos Conselheiros Titular e 1º suplente. Foram
aclamados por unanimidade a CNI como Conselheira Titular, representada pelo Prof. Mauro
Ribeiro Viegas e o IBS como Conselheiro Suplente, representado pela Eng. Maria Cristina
Yuan. 2ª parte: eleição do terceiro representante da indústria: aprovado por unanimidade o
IBRAM, representado pelo Eng. José Mendo Mizael de Souza. 3ª parte: eleição do quarto
representante da indústria. Como houve apresentação de 3 candidaturas: Fleischmann &
Royal, Bracelpa e Fiesp, o Coordenador concedeu um recesso de 5 minutos para que os
presentes pudessem melhor avaliar as propostas. Encerrado o intervalo, os representantes
da Fiesp e da Fleischmann & Royal retiraram a candidatura, sendo eleita. então a Bracelpa,
representada pelo Eng. Ernesto Ronchini Lima. A Representante da Fleischmann & Royal e de
outras empresas da região do Vale do Paraíba, Sra. Maria Aparecida, afirmou o interesse das
empresas representadas em participarem ativamente das atividades do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos e de se integrarem, particularmente às atividades das Câmaras Técnicas.
Assim ficou assim definida a representação do setor indústria no CNRH: Titular: CNI –
Representante : Professor Mauro Ribeiro Viegas, Suplente: IBS – Representante: Maria
Cristina Yuan, 3º Representante: IBRAM – Representante: José Mendo Mizael de Souza, 4º
Representante: BRACELPA – Representante: Ernesto Ronchini Lima, Os terceiro e quarto
representantes substituirão progressivamente o titular e suplente no caso de vacância desse
segmento. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 11:25h e lavrada a
presente ata que vai assinada por mim e pelo Coordenador da Assembléia.
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Brasília, 24 Outubro de 2000.
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Mauro Ribeiro Viegas

Maria Cristina Yuan

Coordenador da Assembléia

Relatora

