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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL (2020-2024) DO COMITÊ DE
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta
minutos, em 1ª chamada, deu-se início à 1ª Reunião da Comissão Eleitoral (2020-2024)
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), realizada no antigo
prédio do Departamento Municipal de Energia (DME), situado na Rua Pernambuco, nº
265, Centro, no município de Poços de Caldas/MG, para discutir os seguintes pontos da
pauta: Item 1 - Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto; Item 2 - Definição de
cronograma de ações; Item 3 - Elaboração do Edital 1, com cronograma; Item 4 Estratégia de comunicação; e Item 5 - Outros assuntos. Membros presentes: Wagner
Martins da Cunha Vilella (Agência Nacional de Águas - ANA); Robson Rodrigues dos
Santos (Instituto Mineiro de Águas - Igam), Aparecido Tadeu Pavani (Prefeitura Municipal
de Bebedouro); Ivone Aparecida Borges (Companhia Operacional de Desenvolvimento,
Saneamento e Ações urbanas - Codau); Adriano Melo (Federação das Indústria do
Estado de São Paulo - Fiesp); José Edilberto da Silva Resende (Associação Poços
sustentável - APS). Convidados: Stella Souza Guida (Instituto SuperAÇÃO). Equipe de
apoio: Janaína Gonçalves (Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos
de Bacias Hidrográficas - Abha) e Jonathan Rodrigues Pereira (Associação Multissetorial
de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - Abha). A reunião deu-se
início pelo item 1 - Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto. Não havendo
manifestações para preenchimento da vaga de Coordenador da Comissão Eleitoral do
CBH Grande, Wagner Vilella (ANA) se pôs à disposição para preencher a vaga
provisoriamente; a vaga de Coordenador Adjunto ficou com o representante do Igam,
Robson Rodrigues dos Santos. Passando para o item 2 - Definição de cronograma de
ações; a Comissão definiu as datas de divulgação/realização das atividades do Processo
Eleitoral e as datas das próximas reuniões da Comissão Eleitoral, cronograma este que
se encontra na forma de Anexo I desta Ata. No item 3 - Elaboração do Edital 1, com
cronograma; a Comissão usou um modelo de edital usado anteriormente em outro
processo eleitoral do CBH Grande, fazendo ajustes no documento para adequá-lo ao
processo eleitoral para o qual será utilizado, edital este se encontra como Anexo II desta
Ata. Passando para o item 4 - Estratégia de comunicação, Wagner Vilella disse que o
interessante seria a contratação de 2 (dois) funcionários (não estagiários) para
trabalharem no período do Processo Eleitoral. Ele continuou dizendo que, no que diz
respeito aos afluentes do Rio Grande, o ideal seria que seus respectivos comitês
realizassem a divulgação do processo eleitoral para seus membros, tendo como subsídio
o material de divulgação fornecido pelo CBH Grande. Wagner também apontou que é
necessário haver o planejamento de diferentes estratégias de divulgação do processo
eleitoral: uma para o público que já tem conhecimento sobre o funcionamento de Comitês
de Bacias Hidrográficas, onde os comitês afluentes receberiam o material de divulgação
e disseminariam para seus membros com ajuda de articulação feita pela Diretoria
Colegiada do CBH Grande com estes comitês afluentes; e uma planejada para aqueles
que não participam e/ou não têm conhecimento do funcionamento dos CBH, onde o
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importante seria que a ABHA, de acordo com demanda da Diretoria Colegiada, municiar
as entidades representativas situadas no âmbito da bacia, tais como prefeituras
municipais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP,
associações, sindicatos, conselhos, universidades, usinas hidrelétricas e grandes
usuários (indústrias), e estes por sua vez, reproduziriam o material recebido. José
Edilberto (APS) disse achar importante que a divulgação do processo eleitoral para os
comitês afluentes fosse além de apenas transmitir o material para estes e solicitar que
fizessem a divulgação para os CBHs afluentes. Adriano Melo complementou que esta foi
a estratégia utilizada nos últimos processos eleitorais e que o resultado não foi
satisfatório. Wagner disse acreditar que a maior parte dos habilitados no processo
eleitoral seriam membros de comitês afluentes e que este ano a Diretoria do CBH Grande
teria muitos argumentos para trazê-los para participarem do processo eleitoral, sendo o
principal deles a discussão da cobrança pelo uso da água na bacia. Os membros da
Comissão concordaram que seria importante a realização de uma reunião, em meados
de março de 2020, entre a Diretoria do CBH Grande e os representantes dos comitês
afluentes para que fosse feita a articulação necessária para o processo eleitoral. Wagner
sugeriu uma estratégica genérica de divulgação para redes sociais, porém foi observado
que este tipo de divulgação é complicado pois há a necessidade de aprovação do
conteúdo da publicação pelos membros da Diretoria Colegiada para então ser divulgado,
o que causa demora e torna a notícia ultrapassada no momento que ela é postada. Ficou
então resolvido que, até argumentação com a Diretoria e possível mudanças na
sistemática de divulgação do CBH Grande por redes sociais, não haveria este tipo de
divulgação sobre o processo eleitoral devido à burocracia existente para tal. No item 4 Outros Assuntos; Adriano comentou que é importante que ocorra, concomitante à
Plenária de Posse dos membros da Plenária, a escolha e posse dos membros da
Câmara Técnica de Integração e da Câmara Técnica Institucional e Legal. Não havendo
mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. Eu, Jonathan Rodrigues
Pereira, Auxiliar Administrativo da Abha, redigi a presente ata, que segue assinada pelo
Coordenador e Coordenador Adjunto da Comissão Eleitoral. O áudio com o inteiro teor
da reunião encontra-se arquivado na Secretaria Executiva do Comitê e pode ser
disponibilizado aos interessados.
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Coordenador da Comissão
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ANEXO I
ATIVIDADES

PERÍODO/DATA
(PÚBLICO)

1ª Reunião da Comissão
Eleitoral
2ª Reunião da Comissão
Eleitoral

14/08/2019
11/02/2020

3ª Reunião da Comissão
Eleitoral

15/04/2020

Divulgação e mobilização
para o Processo Eleitoral

02/03/2020 a
30/04/2020

Inscrições no Processo
Eleitoral

01/04/2020 a
30/04/2020

4ª Reunião da Comissão
Eleitoral

12 e 13/05/2020

Relação Preliminar dos
habilitados e inabilitados

15/05/2020

Apresentação de recurso à
inabilitação

29/05/2020

5ª Reunião da Comissão
Eleitoral
Relação Final dos habilitados

09/06/2020
12/06/2020

Plenária Estadual (São
Paulo)

23/06/2020

Plenária Estadual (Minas
Gerais)

24/06/2020

6ª Reunião da Comissão
Eleitoral
Relação dos membros eleitos
e indicados

30/06/2020
01/07/2020

7ª Reunião da Comissão
Eleitoral
Plenária de Posse dos
membros eleitos e indicados

PERÍODO/DATA
(COMISSÃO)

10/08/2020
10/08/2020

ANEXO II

EDITAL Nº 1/2020

PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS MEMBROS DO CBH GRANDE
A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições que lhe confere a Deliberação CBH
Grande Nº 54/2019, de 18 de março de 2019, COMUNICA o Calendário do Processo
Eleitoral, o local e as formas de inscrição, aos interessados em participar do
processo que irá definir os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Grande - Gestão 2020-2024.

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL

DIVULGAÇÃO/REALIZAÇÃO
Divulgação e mobilização para o Processo
Eleitoral
Inscrições no Processo Eleitoral

PERÍODO/DATA
2/03/2020 a
30/04/2020
1/04/2020 a
30/04/2020

Relação preliminar dos habilitados e
inabilitados

15/05/2020

Apresentação de recurso à inabilitação

29/05/2020

Relação final dos habilitados

12/06/2020

Plenária Estadual (São Paulo)

23/06/2020

Plenária Estadual (Minas Gerais)

24/06/2020

Relação dos membros eleitos e indicados

1/07/2020

Plenária de Posse dos membros eleitos e
indicados

10/08/2020

LOCAL, ENDEREÇO E FORMAS DE INSCRIÇÃO
Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão encaminhar para o Escritório
de Apoio do CBH Grande, ABHA – Gestão de Águas, localizada no endereço: Rua
Jaime Gomes, 741 – Centro, Araguari/MG - CEP: 38440-244, Telefone: (34) 32414849, o Formulário de Inscrição devidamente preenchido e anexar os
documentos definidos nas Normas, Procedimentos e Critérios, conforme consta na
Deliberação CBH Grande Nº 53/2019, de 18 de março de 2019.
Para se inscrever, o interessado poderá escolher uma das formas relacionadas a
seguir:
a) PRESENCIALMENTE, no Escritório de Apoio do CBH Grande, ABHA - Gestão de
Águas, localizado no endereço: Rua Jaime Gomes, 741 - Centro, Araguari/MG - CEP:
38440-244;
b) PELOS CORREIOS - VIA POSTAL (SEDEX com AR), endereçado ao Escritório
de Apoio do CBH Grande, ABHA - Gestão de Águas, localizado no endereço: Rua
Jaime Gomes, 741 – Centro, Araguari/MG - CEP: 38440-244, devendo encaminhar o
comprovante
de
envio
para
o
e-mail:
cbhgrande.processoeleitoral@agenciaabha.com.br. No envelope deverá estar
indicado “Inscrição no Processo Eleitoral do CBH Grande”.
c)
POR
MEIO
ELETRÔNICO,
cbhgrande.processoeleitoral@agenciaabha.com.br.

pelo

e-mail:

Informações adicionais sobre o processo eleitoral encontram-se disponíveis na
página eletrônica do CBH Grande (www.cbhgrande.org.br).

Ribeirão Preto - SP, 11 de fevereiro de 2020.

WAGNER VILELLA
Coordenador da Comissão Eleitoral

