
PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DO CBH SÃO FRANCISCO (GESTÃO 2021–2025) 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA SETORIAL DE ORGANIZAÇÕES TÉCNICAS DE ENSINO E PESQUISA 

(SERGIPE) 
16 DE JULHO DE 2021 

(Reunião realizada por videoconferência, no horário de 09h às 12h) 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2021, às 09 horas, estiveram reunidos os candidatos 1 
habilitados ao processo eleitoral para a realização da Plenária Setorial de Organizações 2 
Técnicas de Ensino e Pesquisa (Sergipe) para eleição dos membros do CBH São Francisco 3 
(Gestão 2021–2025). A plenária ocorreu por meio de videoconferência em razão das medidas 4 
de prevenção ao contágio e propagação da Covid-19. A plenária foi conduzida pela 5 
coordenadora Patrícia Prado Cabral Souza, membro da Comissão Eleitoral, com apoio de 6 
Manoel Vieira de Araújo Júnior, da equipe da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – 7 
Agência Peixe Vivo. Das três instituições habilitadas, compareceram Pedro de Araújo Lessa, 8 
representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Sergipe – CREA; Honey 9 
Gama Oliveira, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Seccional de Sergipe 10 
e Carlos Alexandre Borges Garcia, representante do Universidade Federal de Sergipe – UFS, 11 
que foram devidamente credenciados. A pauta da plenária foi a seguinte: apresentação dos 12 
objetivos da plenária; explicações sobre as normas de condução da plenária eleitoral; 13 
informações sobre as habilitações do segmento desta plenária setorial, constando o total de 14 
habilitados presentes e ausentes. Em seguida, o coordenador perguntou quais dos 15 
credenciados teriam interesse em se candidatar à vaga de titular e o Conselho Regional de 16 
Engenharia e Agronomia Sergipe – CREA e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Seccional 17 
de Sergipe declararam suas candidaturas à vaga de titular. Ato contínuo abriu-se o 18 
procedimento de eleição para o membro titular, com apresentação dos candidatos ao pleito 19 
e suas respectivas defesas, seguida da votação. Durante a votação, a conexão de Honey Gama 20 
Oliveira, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB tinha caído e quando 21 
retornou os outros dois participantes já tinham votado no Conselho Regional de Engenharia 22 
e Agronomia Sergipe – CREA, então ele se recusou a votar em um dos candidatos e falou que 23 
a composição já tinha sido feita e mantinha a candidatura da OAB. Desejou também boa sorte 24 
ao eleito. Na sequência, as instituições Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Seccional de 25 
Sergipe e a  Universidade Federal de Sergipe – UFS se candidataram à vaga de suplente. Abriu-26 
se então o procedimento de eleição para o membro suplente com apresentação dos 27 
candidatos ao pleito e suas respectivas defesas, seguida da votação. 28 

29 
Anexa à ata, lista de habilitados sinalizando presenças e ausências e planilha de votação com 30 
as candidaturas e apuração dos votos. Foi eleito o Conselho Regional de Engenharia e 31 
Agronomia Sergipe – CREA como titular e a Universidade Federal de Sergipe – UFS como 32 
suplente. Para finalizar, o representante da Comissão Eleitoral orientou sobre a forma e o 33 
envio do ofício de indicação dos representantes das instituições eleitas, além de informar que 34 
a plenária de posse será realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2021, formato ainda a 35 
decidir. Nada mais a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a 36 
plenária. 37 

38 
Anexo – Planilha de credenciamento e votação 39 



Quant. Vaga Titular 1
Quant. Vaga Suplente 1

CREA SE OAB SE UFS OAB SE

1
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
Sergipe - CREA

Pedro de Araujo Lessa 1 1 1

2
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Seccional de 
Sergipe

Honey Gama Oliveira 1 1

3 Universidade Federal de Sergipe - UFS Carlos Alexandre Borges Garcia 1 1 1
3 2 0 2 1

CREA SE Titular
UFS Suplente

Obs: o Sr. Honey Gama Oliverira disse que, em razão de já ter havido articulações prévias para a formação da chapa, não iria votar para a vaga de titular. 

Total

Resultado Final

PLENÁRIA SETORIAL - OTEP - SERGIPE

Habilitado Representante Presença CANDIDATOS PARA TITULARIDADE CANDIDATOS PARA SUPLÊNCIA


