COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

ATA da 1ª REUNIÃO da COMISSÃO ELEITORAL DO CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

DATA: 15 de abril de 2013
LOCAL: Sede do SEMARH/RN – Natal/RN
PARTICIPANTES
N°
Nome
01
Ana Célia Santos Silva
02
Marcelo Gomes de Araújo Leal
03
Danilo Augusto Santos de Magalhães
04
Pedro Crisostomo Alves Freire
05
Marcia Egina Câmara Dantas
06
Emídio Gonçalves de Medeiros
07
Marcone de Medeiros Nunes

HORÁRIO: 10h00

Contato
(84) 8137-2095
(84) 9965-8683
(83) 8700-4488
(83) 8839-1864
(84) 3232-2453
(84) 9999-5071
(84) 8896-1839

Entidade
IGARN
SEMARH/RN
DNOCS/PB
AESA
SEMARH/RN
Centro de Apoio ao CBH PPA
Centro de Apoio ao CBH-PPA

PAUTA
 Abertura;
 Informes;
 Elaboração do Edital 001/2013 para habilitação ao Processo Eleitoral para escolha dos membros do CBH PPA;
 Encaminhamento;
 Encerramento.
ASSUNTOS TRATADOS
1 – Abertura.
O Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros, Coordenador do Centro de Apoio ao CBH Piancó-Piranhas-Açu, fez a abertura
dos trabalhos desejando boas vindas a todos os participantes.
2 – Informes.
O Sr. Marcelo Leal, representante da SEMARH/RN fez um breve esclarecimento de como se daria o processo
eleitoral para renovação dos membros do CBH PPA. Informou que a Diretoria Colegiada do CBH PPA, em 18 de
março de 2013, esteve reunida da Sede da AESA, localizada na cidade de João Pessoa/PB e que na ocasião
publicaram três Deliberações, sendo elas: N° 13, que dispõe sobre normas, procedimentos e critérios para o processo e
eleição dos membros do Comitê; N° 14, que define os procedimentos a serem adorados nas Plenárias Setoriais para a
eleição dos membros, titulares e suplentes, representantes dos segmentos de usuários, das organizações civis e dos
poderes públicos municipais e a N° 15, que institui a Comissão Eleitoral do Comitê da bacia do Rio Piancó-PiranhasAçu, esta composta por quatro representantes, sendo dois de cada Estado. Relatou que o Centro de Apoio havia
elaborado um calendário de atividades o qual seria apresentado a todos para aprovação, onde constavam todas as datas
previstas para a realização dos eventos referentes ao processo eleitoral. Após explanação do Sr. Marcelo Leal, por
solicitação dos presentes, foi feita a leitura das Deliberações acima citadas. Em seguida a Comissão Eleitoral passou a
analisar o calendário de atividades proposto pelo Centro de Apoio ao CBH PPA, sendo na ocasião proposto pelos
membros alterações de datas referentes às Plenárias Setoriais, que após definidas foi colocada em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Por fim, o Sr. Pedro Crisóstomos, representante da AESA, em relação ao Processo
Eleitoral, disse que todos devem prezar pela lisura do processo durante todo o seu Pleito.
3 – Elaboração do Edital 001/2013.
Foi emitido pela Comissão Eleitoral do CBH PPA o Edital de Convocação 001/2013, parte integrante desta Ata, para
habilitação ao Processo Eleitoral para escolha dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-PiranhasAçu. Na ocasião foi solicitado ao Centro de Apoio que este seja enviado para publicado no site do CBH PPA.
3 – Encaminhamento.
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Como encaminhamentos a Comissão optou por decidir os seguintes pontos:
 Que o Sr. Marcelo Leal será o Presidente da Comissão Eleitoral, tendo como Secretário o Sr. Danilo Augusto
Santos de Magalhães;
 Que a Comissão irá participar de todas as Plenárias Setoriais, não sendo necessária a participação da Comissão
durante os Encontros Regionais;
 Que o Centro de Apoio fará uma filtragem das fichas de inscrição dos candidatos;
 Que a reunião para análise das inscrições recebidas será dia 20 e 21 de junho de 2013, e para análise dos recursos
impetrados será dia 18 e 19 de julho de 2013, ambas na cidade de Caicó/RN;
 A pedido da Comissão Eleitoral o Centro de Apoio irá buscar informações junto a Diretoria Colegiada do CBH
PPA de como se dará a participação dos mesmos durante a realização dos Encontros Regionais, pois a princípio a
Comissão irá apenas acompanhar os Encontros, ficando as apresentações a cargo a Diretoria do CBH PPA e da
ANA. Solicitou também saber quem e o que será apresentado durante esses Encontros.
Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata que, após lida e aprovada pelos presentes
(lista de presença anexa), será assinada por mim, Danilo Augusto Santos de Magalhães e pelo Sr. Marcelo Gomes de
Araújo Leal, Presidente da Comissão Eleitoral.
Caicó/RN, 15 de abril de 2013.
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