ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO ORGANIZAÇÕES TÉCNICAS E DE ENSINO
E PESQUISA PARA INTEGRAR O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS - CNRH.
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de 2000 no Auditório do IBAMA – DF,
em Brasília / DF, realizou-se a Assembléia para a indicação, pelos presentes,
devidamente habilitados, dos representantes do Segmento Organizações Técnicas e
de Ensino e Pesquisa, 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 09:05hs e
coordenados pelo Sr. Gilberto Valente Canali, e relatados pelo Sr. Jorge Machado
Damazio. 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, a seguir discutiu-se o seguinte: 1) Processo de indicação dos
candidatos a titular e suplências. Aberta a palavra, resultou a indicação da ABRH
como única candidata à posição titular da representação. Para as suplências,
manifestaram interesse as seguintes entidades: USP, CEHPAR, UNISO, FGV e
AESABESP. 2) Votação: por oito votos, com uma abstenção, foi eleita a ABRH na
pessoa do seu presidente, professor José Almir Cirilo, para a posição titular da
representação do segmento no CNRH. Sucessivamente foram eleitos: Suplência:
USP, na pessoa do professor Rubem La Laina Porto. Como terceiro representante, o
CEHPAR, na pessoa do professor Ralph C. Groszewicz e como quarto representante
a AESABESP, na pessoa do seu presidente o engenheiro Cid Barbosa Lima Júnior.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que vai assinada por mim e pelo Coordenador da Assembléia.
Brasília, 24 de Outubro de 2000.
Gilberto Valente Canali

Jorge Machado Damazio

Coordenador da Assembléia

Relator

