ATA DA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA PARA A INDICAÇÃO DE
REPRESENTANTES DO SEGMENTO PESCADORES E USUÁRIOS DE
RECURSOS HÍDRICOS COM FINALIDADE DE LAZER E TURISMO
PARA INTEGRAR O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
- CNRH.

Aos cinco dias do mês de abril de 2006, no auditório da CODEVASF, em Brasília/DF, realizou-se
a Assembléia Deliberativa para a indicação, pelos presentes, devidamente habilitados, dos
representantes do segmento Pescadores e Usuários de Recursos Hídricos com Finalidade de Lazer
e Turismo, 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. Emerson Martins Costa, 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 a documentação
correspondente. Posteriormente, deu-se início aos trabalhos, verificando-se a presença dos
habilitados. A seguir discutiu-se o seguinte: Foi mantida a não habilitação das entidades
relacionadas em anexo. Dos habilitados não estiveram presentes representantes da Confederação
Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA, Organização das Cooperativas Brasileiras –
OCB e Organização Social de Interesse Público Canal Verde. O Sr. Ednaldo Mesquita de
Carvalho, em nome da Secretaria Executiva do CNRH, deu as boas vindas aos presentes,
ressaltando a importância da presente Assembléia. A seguir, foi assinada a lista de presença com a
entrega dos respectivos instrumentos de Mandato, os quais seguem anexados à lista, todos
aprovados pela Assembléia. Em seguida, o Coordenador fez um breve relato das atividades
realizados no mandato anterior, manifestando seu interesse em continuar à frente da representação
do Segmento. Verificando-se o interesse de outras entidades habilitadas em compor a
representação do Segmento, procedeu-se a entendimentos no sentido de se definir uma chapa de
consenso, que restou assim configurada: Titular: Associação Regional dos Usuários de Recursos
Hídricos do Brasil Central – ARBRAC, que será representada no CNRH pelo Sr. Emerson
Martins Costa; 1º Suplente: Centro de Aperfeiçoamento de Talentos Humanos – CATH, que será
representada no CNRH pela Sra. Isabella Lieberenz Camilo; para efeito de substituição
progressiva, no caso de vacância do titular e suplente do respectivo segmento, definiu-se ainda os
seguintes representantes: 2º Suplente: Estância Thermas Pousada do Rio Quente, que será
representada no CNRH pelo Sr. Antônio Ércio Merola; 3º Suplente: Estância Cabanas do Rio
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Quente, que será representada no CNRH pela Sra. Angélica da Fonseca Melo. Realizado o
processo, a chapa apresentada foi eleita pela Assembléia. 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 da Assembléia

Relator
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