2ª reunião da Comissão Eleitoral do CBH-Verde Grande - Gestão 2011/2015, em Montes Claros-MG

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ELEITORAL DO CBHVERDE GRANDE - GESTÃO 2011/2015 REALIZA SUA 2ª REUNIÃO
Nos dias 13 e 14 de outubro a Comissão responsável pelo processo eleitoral do CBHVerde Grande, realizou sua 2ª reunião, na Secretaria Executiva do Comitê, em Montes ClarosMG, tendo com pauta a discussão sobre o Processo Eleitoral para a gestão 2011/2015, ficando
definidas as seguintes atribuições à Comissão: Elaborar a Deliberação que institui a Comissão
responsável pelo Processo Eleitoral do CBH-Verde Grande – Gestão 2011/2015; Elaborar
Normas, Procedimentos e Critérios do Processo Eleitoral; Elaborar o material de divulgação e
apoiar o processo de mobilização; Receber as inscrições da Secretaria do Comitê e proceder à
habilitação dos usuários e organizações da sociedade civil; Dar ampla divulgação à relação dos
Inscritos, habilitados e eleitos; Decidir sobre recursos e impugnações impetrados durante o
processo eleitoral; Acompanhar e apoiar os Encontros regionais e as Plenárias Setoriais; Elaborar
relação definitiva dos membros eleitos; Dar conhecimento à Diretoria de todos os trabalhos
realizados; Dar posse aos membros eleitos e indicados para gestão 2011-2015.
A Comissão foi aprovada e criada em reunião ordinária do CBH-Verde Grande
realizada dia 15 de setembro passado, sendo composta por 8 membros, assim discriminados: 2
representantes dos órgãos gestores estaduais (IGAM e INGÁ), 2 representantes dos segmentos do
Poder Público, 2 da Sociedade Civil e 2 de Usuários. A Comissão terá o apoio de 3 representantes
dos Órgãos Gestores, sendo 1 da Bahia (INGÁ), 1 de Minas Gerais (IGAM) e 1 da União (ANA).
A Coordenação da Comissão Eleitoral está sob a responsabilidade de Maria Socorro,
membro titular do Comitê, representante do DNOCS, poder público federal e; Vânia Lúcia,
membro titular do Comitê, representante do IGAM, poder público estadual, conforme eleição na
Reunião Plenária do CBH-Verde Grande dia 15 de setembro último.
O CBH-Verde Grande teve sua primeira gestão de 2004 a 2007. Em outubro desse
ano, iniciou seu processo eleitoral para a gestão 2011 a 2015, oportunidade em que estarão
sendo preenchidas quarenta vagas para membros titulares e quarenta vagas para membros
suplentes, cujos mandatos são de quatro (4) anos, podendo haver uma única reeleição.
As informações sobre o Processo Eleitoral do Comitê serão divulgadas nos seguintes
endereços eletrônicos: www.verdegrande.cbh.gov.br; www.igam.mg.gov.br; www.inga.ba.gov.br
e www.ana.gov.br. As informações podem ser obtidas ainda pelo e-mail da Secretaria Executiva
do Comitê: cbhverdegrande@yahoo.com.br – e pelo telefone (38) 3216.9433.
Secretaria Executiva do CBH-Verde Grande.

