Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
ELEIÇÃO DAS ENTIDADES PARA GESTÃO DO COMITÊ LAGO GUAÍBA BIÊNIO 2018-2020
Ata Geral
Ata geral de eleição das entidades para a Gestão 2018-2020, do Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Lago Guaíba, realizada no dia 08 de maio de 2018, no
Piquete Lokos pela Tradição, do Parque Eduardo Gomes, localizado na Avenida Guilherme
Schell, nº 4.400, bairro Fátima, Canoas/RS. A disponibilidade era de 32 vagas titulares e 32
vagas suplentes, não ocorreram inscrições para as categorias Transporte Hidroviário Interior,
Pesca e Legislativos Estadual e Municipal e inscreveram-se 28 entidades.
A inscrição do Conselho Regional de Administração do RS foi indeferida pelo CRH que
deu o seguinte parecer: “Inscrição indeferida por ser entidade fiscalizadora do exercício
profissional e por não atender ao disposto no artigo 4º do Decreto Estadual 37.034/1996,
que diz que a composição das representações de cada Comitê deve refletir as características
regionais, particularmente no que se refere à situação dos recursos hídricos da bacia e seu
uso. Todas as demais candidaturas são atuantes e historicamente consolidadas na gestão de
recursos hídricos.”
Assim, restaram 27 entidades homologadas para o pleito das vagas, sendo que a
entidade AGABRITAS não estava presente no momento da eleição, tornando-se, portanto,
não eletiva, conforme art. 10º da Resolução 219/2017, do CRH. As entidades Instituto
Augusto Carneiro e AGP-RS substituíram seus representantes para a eleição mediante
entrega de Ofício. Ao final, as 26 entidades reunidas por categorias promoveram sua eleição
com a ocupação de:
25 (vinte e cinco) vagas titulares;
3 (três) vagas suplentes;
A entidade SMARJA, estava apta, porém, não conquistou vaga na categoria
Mineração. O número de inscritos naquela categoria foi superior ao de vagas disponíveis
(1titular e uma suplente). Restaram ainda 7 (sete) vagas titulares e 29 (vinte e nove) vagas
suplentes. O processo eleitoral teve início às 14h30min e encerrou-se às 16h30min. Anexas
a esta Ata geral, encaminhamos: Relação de entidades inscritas; Listas de presença na
reunião de eleição; Atas de eleição por Categoria; Ordem/Tipo de vaga por entidade eleita;
Composição do Comitê após eleição.
Nada mais havendo a tratar do processo eleitoral, esta Ata vai assinada pelo
Presidente e pela Secretária Executiva do Comitê do Lago Guaíba e as atas por categoria,
rubricadas pelos membros da Comissão Eleitoral Lariane Brites (Presidente) e Edna Yara
Salgado.
Porto Alegre, 09 de maio de 2018.
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