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1

ATA DA VII PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO

2

FRANCISCO: “RUMO À AUTONOMIA E NOVAS AÇÕES DA BACIA” - TRÊS MARIAS /

3

MG - NOVEMBRO / 2009

4
5

O presidente do CBHSF Sr. Thomaz da Mata Machado – chamou toda a diretoria

6

colegiada a mesa, fez a abertura da VII plenária extraordinária e passou a palavra a Sra.

7

Ana Catarina – Secretaria do Comitê para que a mesma explicasse ao plenário a razão de

8

sua saída da secretaria do CBHSF. Sra. Ana Catarina – SEMARH/AL – colocou que estava

9

entregando o cargo de secretaria do Comitê por ter ocorrido mudanças na secretaria do

10

Estado de Alagoas, embora fossem do mesmo governo o atual secretario Alex Gama daria

11

continuidade as atividades por ela iniciada, fez um resumo/balanço de seu trabalho em dois

12

anos no Comitê e terminou dizendo que o ciclo não foi fechado e que espera em breve

13

encontrar com todos novamente pelos caminhos da vida (toda a íntegra dessa explanação e

14

discursos podem ser obtidas através da degravação taquigráfica existente na Secretaria do

15

CBHSF). Imediatamente o presidente Sr. Thomaz passou a palavra ao Sr. Roberto Lobo –

16

Coordenador da Comissão Eleitoral que iniciou o processo eleitoral para a substituição no

17

cargo de secretario executivo do Comitê, franqueando a palavra a todos os candidatos

18

presentes a plenária. Sr. Alex Gama de Santana se apresentou como Secretario do Meio

19

Ambiente de Alagoas e se propôs candidato ao cargo de secretário executivo do Comitê do

20

São Francisco, entendendo que essa será uma atividade, facilitadora desse processo de

21

transição, já que no próximo ano teremos uma entidade delegatária e aí se encerra esse

22

ciclo. O coordenador Roberto Lobo pergunto se havia mais algum candidato, como não

23

houve, colocou em votação e com apenas uma abstenção foi eleito o Sr. Alex Gama.

24

Encerrou dizendo “como coordenador da câmara técnica de articulação institucional –

25

CTAI/Comissão Eleitoral, e que seja registrado em ata dessa 7ª plenária, que toma posse o

26

secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco para complementar a

27

gestão 2007/2010 o Sr. Alex Gama de Santana”. O atual Secretário fez seu discurso de

28

posse e se encerrou a VII Plenária extraordinária do CBHSF (toda a íntegra dessa

29

explanação e discussão podem ser obtidas através da degravação taquigráfica existente na

30

Secretaria do CBHSF),

31
32

Jose Roberto Lobo

33

Coordenador Comissão Eleitoral/CTAI
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