
PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DO CBH SÃO FRANCISCO (GESTÃO 2021–2025) 
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA SETORIALDE ABASTECIMENTO URBANO (BAHIA) 12 DE 

JULHO DE 2021 
(Reunião realizada por videoconferência, no horário de 09h às 11h) 

Aos doze 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 do Segmento 2 
Abastecimento Urbano (Bahia) para eleição dos membros do CBH São Francisco (Gestão 3 
2021–2025). A plenária ocorreu por meio de videoconferência em razão das medidas de 4 
prevenção ao contágio e propagação da Covid-19. A plenária foi conduzida pelo coordenador 5 
João Bastos Neto, membro da Comissão Eleitoral, com apoio de Francimara Souza Pereira,6 
da equipe da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo. Das três 7 
Instituições habilitadas, compareceram Evanildo Pereira de Lima repreentante da EMBASA – 8 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento; Ramon Miranda Borges, representante do Serviço 9 
Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro-BA e Gerson Nunes de Lima, representante do 10 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa, que foram devidamente 11 
credenciados. A pauta da plenária foi a seguinte: apresentação dos objetivos da plenária; 12 
explicações sobre as normas de condução da plenária eleitoral; leitura dos artigos referentes 13 
à competência e composição do Comitê; informações sobre as habilitações do segmento desta 14 
plenária setorial, constando o total de habilitados presentes e ausentes. Em seguida, o 15 
coordenador leu parágrafo 7º do artigo 6º do Regimento, que estabelece a titularidade para 16 
a Empresa Estadual de Saneamento, que no pleito é a EMBASA, já tendo cadeira cativa, 17 
informando então que não teria eleição para titularidade. Foi perguntado aos outros dois 18 
candidatos se já conversaram entre si e se chegaram a algum entendimento de quem seria o 19 
candidato. Passou então a palavra para Gerson Nunes de Lima, representante do Serviço 20 
Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa, que se mostrou um tanto quanto 21 
surpreso com a impossibilidade de concorrer à vaga de titular, segundo ele talvez por falta de 22 
uma maior leitura do regimento, e entende que hoje a Embasa tenha maior 23 
representatividade no estado, mas com o novo marco legal do segmento a tendência é a 24 
regionalização dos serviços e fez um apelo ao Comitê para repensar este procedimento e que, 25 
se possível, a partir da próxima eleição seja permitido que outras instituiçõe também tenham 26 
a possibilidade de se candidatar à vaga de titular. Na sequência,  informou ter interesse de se 27 
candidatar à vaga de suplente. O coordenador sugeriu que todos os SAAEs independentes 28 
fizessem um requerimento e encaminhassem ao Comitê, na pessoa do novo presidente, 29 
solicitando essas alterações, que ele entendia ser possível, para atender a essa demanda. Em 30 
seguida o coordenador passou a palavra para Ramon Miranda Borges, representante do 31 
Serviço Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro-BA, que informou que ainda não se sentia 32 
preparado para assumir a vaga no Comitê e que entendia que Gerson Nunes de Lima,33 
representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa, seria a pessoa 34 
mais indicada para assumir a vaga de suplente neste momento. Ato contínuo abriu-se o 35 
procedimento de eleição para o membro suplente, com apresentação do candidato ao pleito 36 
e sua respectivas defesas, seguida da votação. No momento da consignação do seu voto, 37 
Evanildo Pereira de Lima, representante da EMBASA, sugeriu que em vez de retirar a cadeira 38 
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cativa da EMBASA fosse criada mais uma cadeira para as instituições autônomas 39 
independentes. 40 

41 
Anexa à ata, lista de habilitados sinalizando presenças e ausências e planilha de votação com 42 
as candidaturas e apuração dos votos. Foi eleita a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e 43 
Saneamento como titular, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa44 
como suplente. Para finalizar, o representante da Comissão Eleitoral orientou sobre a forma 45 
e o envio do ofício de indicação dos representantes das instituições eleitas, além de informar 46 
que a plenária de posse será realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2021, formato ainda a 47 
decidir. Nada mais a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a 48 
Plenária. 49 

50 
Anexo – Planilha de credenciamento e votação 51 

52 
53 



Quant. Vaga Titular 1
Quant. Vaga Suplente 1

CANDIDATOS PARA SUPLÊNCIA
SAAE BJLapa/BA

1
EMBASA - Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento

Evanildo Pereira de Lima 1 1

2
Serviço Água e Saneamento Ambiental de 
Juazeiro -BA

Ramon Miranad Borges 1 1

3
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom 
Jesus da Lapa

Gerson Nunes de Lima 1 1

3 3

EMBASA Titular
SAAE de Bom Jesus da Lapa Suplente

OBS.: Candidatura única para suplencia do SAAE de Bom Jesus da Lapa/BA

Total

Resultado Final

PLENÁRIA SETORIAL ABASTECIMENTO - BAHIA

Habilitado Representante Presença


