ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
COM OBJETIVOS, INTERESSE E ATUAÇÃO NA ÁREA DE RECURSOS
HÍDRICOS PARA INTEGRAR O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS- CNRH.
Aos vinte e três 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 Organizações Não Governamentais com
Objetivos, Interesse e Atuação na Área de Recursos Hídricos, 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 09:20hs e coordenados pelo Sr. José Leomax dos Santos, e relatados pelo
Sr. Wilson de Azevedo Filho . O coordenador solicitou do representante da Secretaria
Executiva do CNRH, a relação dos inscritos habilitados, bem como da documentação
correspondente. Posteriormente, o Presidente relatou sua atuação como representante
titular das ONG’s, no mandato que ora se expira. Em seguida, o representante da
Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro colocou que se
identificava mais com a categoria de irrigantes, e estava presente para apoiar os
trabalhos. Em continuação, após verificação da presença dos habilitados, constatou que
sete entidades habilitadas estavam presentes, discutiu-se o seguinte: 1. O presidente
apresentou o roteiro para o desenvolvimento dos trabalhos. Inicialmente, solicitou às
sete organizações presentes, que manifestassem sua postulação à titularidade da
representação no Conselho. Dessa forma, três entidades se colocaram: ABCOM, ABES e
ROTARY CLUBE DE BRASÍLIA SUL. O Presidente então colocou a palavra à disposição
dos candidatos à titularidade, para que expusessem sua proposta de ação no CNRH.
Após ouvidas as propostas da ABCOM, ROTARY CLUBE DE BRASÍLIA SUL e ABES, o
plenário passou a discutir essas propostas, apresentando questões a seus expositores.
Houve um esforço para se chegar a um consenso sobre a representação. Verificada a
impossibilidade, decidiu-se partir para a votação dos representantes titular e suplente.
No primeiro escrutínio, para titular houve empate entre a ABES e o ROTARY CLUBE DE
BRASÍLIA SUL, cada um com três votos. Para a suplente, a ABCON recebeu quatro
votos, sendo considerada eleita para essa posição. Decidiu-se então por nova votação
para a titularidade, envolvendo apenas a ABES e o ROTARY CLUBE DE BRASÍLIA SUL. O
novo escrutínio resultou em quatro votos para a ABES e três para o ROTARY CLUBE DE
BRASÍLIA SUL, sendo a primeira declarada vencedora para a representação titular.
Definidos a titularidade e a Suplência da representação, o ROTARY CLUBE DE BRASÍLIA
SUL foi aclamado como terceiro representante das ONG’s junto ao CNRH. O quarto foi
escolhida através de votação, entre três postulantes, a saber: Cooperativa Rural e de
Piscicultura LTDA - CORUPI; Instituto Francisca de Souza Peixoto, e como indicada, a
WWF. Feito escrutínio, foi eleita para a quarta representação o Instituto Francisca de
Souza Peixoto com quatro votos. Destaca-se que a ABES convidou o ROTARY DE
BRASÍLIA SUL para ser o ponto focal da rede nacional das ONG’s em Brasília, conforme
sua plataforma de trabalho apresentada. Portanto, o resultado dos trabalhos apontou a
seguinte representação das Organizações Não Governamentais com Objetivos,
Interesse e Atuação na Área de Recursos Hídricos: 1. Titular – ABES NACIONAL, 2.
Suplente - ABCOM; 3. Terceiro Representante – ROTARY DE BRASÍLIA SUL, e 4. Quarto
Representante: - Instituto Francisca de Souza Peixoto. Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada por mim e pelo
Coordenador da Assembléia, cuja lista de presença, anexa, é parte integrante da
mesma.
Brasília, 23 de Outubro de 2000.
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