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ATA DE ELE|ÇÃO E POSSE DA DTRETORTA DO COMITÊ DO RIO
FORMOSO.
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quatoze, às nove horas e trinta
minutos, no Centro de Convenções na cidade de Lagoa da Confusão-TO,
realizou-se assembléia geral para dar posse aos novos membros do Comitê, e
realizar a eleição posse da Mesa Diretora do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Formoso. A abertura foi feita pelo secretário executivo do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, o Sr. Aldo Azevedo, destacando a importância
do Comitê de Bacias do Formoso.

Em seguida, o presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Sr.
Alexandre Tadeu M. Rodrigues, falou sobre a importância da execução dos
trabalhos no comitê e empenho de todos os membros para que participem das
discussões e direcionamento das ações do órgão executivo. O presidente
ainda entregou em os certificados e deu posse aos novos membros da
sociedade civil, usuários de água e poder público municipal e estadual,
desejando a todos uma excelente gestão. O secretário executivo, o Sr. Aldo
Azevedo, convidou as chapas formadas para concorrer à eleição da mesa
diretora do comitê para apresentarem o seu plano de trabalho.

Atual presidente do Conselho de Bacias do Rio Formoso

e

candidata

à

reeleição, Pedromária Batista de Melo, apresentou os membros de sua chapa e
relembrou a sua atuação à frente do comitê. Cada membro da chapa fez uma
breve exposição, pedindo voto à chapa em questão.

A segunda chapa foi representada pelo Sr. Jair da Costa Oliveira Filho, que
falou sobre o desejo de presidir o comitê e de mudança na atual gestão. Ele
apresentou cada membro da chapa, que fizeram uma breve exposição,
pedindo voto para a chapa em questão.
Em seguida foi feito o processo de eleição conforme publicaçâo de edital, na
forma de aclamação. A chapa 01, representada por Pedromária, foi reeleita
com o total de 34 votos, contra 10 votos da Chapa 02, de Jair da Costa.

A presidente, que atuará pelo biênio2 2014- 2016, agradeceu a votação e

a

conÍiança de todos e a assembléia foi encerrada e os participantes assinaram a
lista de presença em anexo.

Lagoa da Confusão
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