ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO DAS INSTITUICÕES ENCARREGADAS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO PARA INTEGRAR O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS- CNRH.
Aos 24 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 das INSTITUICÕES ENCARREGADAS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLÍCOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
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 9:30hs e coordenados pelo Sr. Walder
Suriani, e relatados pela Sra. Ana Lia de Castro. 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 o registro de 23 habilitados e a presença de 19
representantes. A seguir discutiu-se o seguinte: 1- A representação no CNRH se
fará por pessoa jurídica. 2- O Representante da Secretaria Executiva do CNRH
comentou que está em processo de decisão no CNRH a revisão da composição do
CNRH, com a possível instituição de mais uma vaga titular e suplência neste
segmento de usuários. 3- Indicações: após a apresentação, discussão e deliberação
de inúmeras propostas de composição e escolha dos indicados, e não havendo
consenso sobre estas propostas, a Assembléia deliberou que a indicação seria
realizada através do voto aberto. 4- Resultado da votação: para titular foi eleito a
Concessionária Águas de Niterói S/A e como suplente o Departamento de Água e
Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. 5- De acordo com instruções da SRH, a
Assembléia indicou também, por votação, mais dois representantes suplentes para
este Conselho. Como terceiro suplente foi indicada a AESBE- Associação das
Empresas de Saneamento Básico Estaduais, e como quarto suplente foi indicada a
CORSAN- Cia Rio Grandense de Saneamento. 6- Foi firmado um compromisso entre
os presentes de que, em havendo a aprovação da criação de mais uma vaga titular
e suplente neste segmento no CNRH, os representantes presentes endossarão a
condução automática do terceiro suplente para a vaga titular e do quarto, para a
vaga suplente. 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.
Walder Suriani

Ana Lia de Castro

Coordenador da Assembléia
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