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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.

Aos 5 (cinco) dias do mês de abril de 2006 no Auditório da 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 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 10 hs e coordenados pelo Sr.
Mauro Ribeiro Viegas, e relatados pela Sra.Maria Cristina Yuan. O(A)
coordenador(a) 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:
O prof. Mauro Viegas fez um berve relato das ações e resultados efetivados
pelo CNRH nos últimos 3 anos. Em seguida pediu que os presentes
asinassem a lista de presença ou apresentassem as procurações delegandolhes poder de representação nesta Assembléia.
Do total de 115 habilitados, estiveram presentes ou representados 109
usuários industriais.
Passou-se entäo a receber as candidaturas para as funções de Conselheiros
Titular e Suplentes, para preencher as 3 vagas destinadas à indústria, uma
das quais para o setor minero-metalúrgico.
Após debates e discussões foram apresentados os seguintes candidatos:
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Titulares

FIRJAN

FIESP

IBS

1o Suplente

CNI

FIEMG

IBRAM

2o Suplente

ABIT

BRACELPA

FIEMT

3o Suplente

UNICA

ABIRP

CNI

Após apresentação e argumentação dos representantes indicados, os
integrantes desta Assembléia, deliberaram, por consenso, a eleição da chapa
acima apresentada. A FIRJAN indicou como seu representante o prof.
Mauro Ribeiro Viegas, e o IBS a engenheira Maria Cristina Yuan, a ABIRP
indicou o Sr. Manoel Lúcio Padreca, a BRACELPA indicou o Sr. Eduardo
Lovo Paschoalotti, a FIEMT indicou o Sr. Serafim Carvalho Melo.
As demais instituições eleitas deverão indicar os seus representantes até o
dia 10 de abril de 2006.
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 05 de abril de 2006

_____________________________
Coordenador(a) da Assembléia
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___________________________
Relator(a)

