ATA
Reunião Plenária
Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco/CBH-SF
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dois, estiveram reunidos na Cidade
de Juazeiro, Estado da Bahia, às 14,50 horas, no Auditório da Casa de Recursos Naturais
de Juazeiro, da Superintendência de Recursos Hídricos-SRH, para a realização da
Plenária Estadual, os representantes do Segmento Usuário, das Categorias Industria/
Mineração e Hidroviário, como atividade preparatória para a instalação do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco/CBH-SF, em atendimento aos incisos do
parágrafo 2o. do art. 11, da Resolução no. 05, de 10 de abril de 2000, do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos-CNRH. A Mesa Coordenadora da Plenária foi composta
por Eduardo Jose da Silva Bastos, coordenador da Comissão Estadual do Processo
Eleitoral e, formalmente, designado por Milton Cedraz, membro da Diretoria Provisória
do Comitê da bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para presidir a Plenária; Maria
Gravina Ogata, membro da Comissão Estadual de Coordenação do Processo Eleitoral e
Secretaria da Plenária; e Maria da Conceição Freuler, coordenadora do IMAN. Dentre as
entidades mencionadas nos ANEXOS I “a” e “b”, compareceram 2 (duas) entidades
habilitadas, sendo uma de cada Categoria: América S. A Frutas e Alimentos, representada
por Milton Eduino Saueressig; e Associação dos Proprietários e Condutores de Barcos
da Ilha do Rodeador, representada por Antonio Laurindo dos Santos, ambas as entidades
de Juazeiro. A pauta da reunião foi a seguinte: apresentação dos objetivos da Plenária;
leitura da Deliberação no. 8 da Diretoria Provisória, de 21 de agosto de 2002;
esclarecimentos dos procedimentos eleitorais para condução das plenárias estaduais;
apresentação do Regimento Interno do CBH - SF e leitura dos capítulos referentes à
competência e composição do Comitê; informações sobre as inscrições nos segmentos
usuários inscritos, entidades da sociedade civil e poder público municipal, indicando o
número: total de entidades inscritas, com pessoas físicas e pessoas jurídicas; de inscritos,
por segmento, com detalhamento das categorias que os compõem; de entidades inscritas,
com indicação da natureza das atividades desenvolvidas e localização das respectivas
sedes. Apos os esclarecimentos necessários, os presentes aceitaram participar na condição
de candidatos únicos indicando, como suplente, para a Categoria de Industria e
Mineração, o Curtume Campelo, com sede em Juazeiro; e, para a Categoria Hidroviário,
foi indicada suplente, a Balsa Britania, de Carinhanha. A indicação dos membros da
suplência encontra-se disciplinada pelo art. 13, da Deliberação no. 8/02 da Diretoria
Provisória, mencionando que o candidato único indicara o seu suplente. As entidades
indicadas serão consultadas para dizerem se aceitam a suplência. Concluídos os
trabalhos, eu, Maria Gravina Ogata, secretariei e lavrei a presente ATA, firmada por mim
e pelos membros da Mesa Coordenadora da Plenária.
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