ATA DE ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA

ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO
Comitês, Consórcios e Associações Intermunicipais de Bacias Hidrográficas

PARA INTEGRAR O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
- CNRH.
Em 3 de abril de 2006, no auditório Avelino Costalonga do Edifício Sede de Codevasf, em
Brasília/DF, realizou-se a Assembléia Deliberativa para a indicação, pelos presentes, devidamente
habilitados,

dos

representantes

do

segmento

Comitês,

Consórcios

e

Associações

Intermunicipais de Bacias Hidrográficas, conforme Edital de Convocação de 07/02/2006,
publicado no D.O.U., emitido pelo Secretário Executivo do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH. Os trabalhos da Assembléia foram abertos às 9:00 h e coordenados pelo Sr.
Carlos Eduardo Nascimento Alencastre, e relatados pelo Sr. Dalto Favero Brochi. O coordenador
solicitou, do representante da Secretaria Executiva do CNRH, a relação dos inscritos habilitados,
bem como a documentação correspondente. Posteriormente, deu-se início aos trabalhos,
verificando a presença dos habilitados. A seguir discutiu-se o seguinte:
A Coordenação procedeu a abertura da reunião solicitando que os representantes legais dos
Comitês, Consórcios e Associações Intermunicipais, bem como os representantes portadores de
procuração, se apresentassem e assinassem a lista de presença e propôs que as votações para
indicação dos Conselheiros titulares e suplentes, fossem feitas separadamente, sendo um
Conselheiro e suplentes, indicados pelos Comitês de Bacia e um Conselheiro e suplentes
indicados pelos Consórcios e Associações Intermunicipais. Inicialmente foi aberto o processo de
escolha e votação para os representantes dos Comitês de Bacia, sendo eleitos os seguintes
representantes: Conselheiro Titular: Sr. Carlos Eduardo Nascimento Alencastre (CBH-Pardo –
SP); Suplente: Sra. Maria Zita Timbó Araújo (CBH-RMF – CE); 2º Suplente: Sr. Sergio Cardoso
(CGBH-Gravataí – RS); 3º Suplente: Representante a ser indicado pelo CBH-Paraopeba – MG.
Em seguida a assembléia foi suspensa por 15 (quinze) minutos, a fim de que os representantes dos
Consórcios e Associações Intermunicipais se reunissem. Retomado os trabalhos foi iniciado o
processo de eleição dos representantes dos Consórcios e Associações Intermunicipais, ficando
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eleita a seguinte representação: Conselheiro Titular: Sr. Dalto Favero Brochi (Consórcio PCJ –
SP/MG); Suplente: Sra. Silvia Freedman Ruas Durães (COMLAGO – MG); 2º Suplente: Sr.
Pompílio de Lourdes Canaves (ALAGO – MG); 3º Suplente: Representante a ser indicado pelo
CIBAPAR – MG. A Sra. Maria Aparecia Borges Pimentel Vargas, representante do CEIVAP, fez
constar em ata que os Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União (Comitês
Federais), possuem, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a sua única instância
de recorrência e representação, enquanto os Comitês Estaduais possuem os respectivos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs), como suas instâncias de recorrência, por isso propôs
que os Comitês Federais deveriam possuir uma representação no CNRH.
Após a eleição, o Coordenador, Sr. Carlos Alencastre, informou a todos que os terceiros e quartos
representantes (2º e 3º suplentes) foram eleitos para efeito de substituição progressiva, no caso de
vacância do titular e suplente do respectivo segmento.
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, 03 de abril de 2006.
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CARLOS EDUARDO NASCIMENTO ALENCASTRE

Coordenador da Assembléia

DALTO FAVERO BROCHI

Relator
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