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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES — PROCESSO ELEITORAL 
CBH MARANHÃO — RESULTADO FINAL 

A Comissão Eleitoral indicada para coordenar o processo de habilitação dos inscritos no 

processo eleitoral do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão — 
CBH Maranhão; presidir as mesas das Plenárias Setoriais e a eleição da Diretoria do 
CBH Maranhão; e indicar membros para compor as Mesas Coordenadoras das Plenárias 
— MCP, para a gestão 2018-2021, reuniu-se no dia 13 de abril de 2018, na Agência 
Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico — ADASA, para análise da 
documentação recebida. 

A Comissão Eleitoral é composta por: Saulo Gregory Luzzi, representante da Agência 
Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico — ADASA; Clarissa Café, 
representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural — EMATER; e 
Renata Machado Mongin, representante do Instituto Brasília Ambiental — IBRAM. Os 
trabalhos foram coordenados por Alba Evangelista Ramos, Secretária Geral do CBH 
Maranhão. 

No dia 02 de abril a Comissão Eleitoral se reuniu para análise dos pedidos de inscrição e 
elaboração do relatório preliminar. Ao todo foram recebidas 05 (cinco) inscrições no 
processo eleitoral, sendo 02 (duas) homologadas e 03 (três) não homologadas. 

Às instituições que não tiveram as inscrições homologadas, foi dado prazo para entrega de 
recurso, de 04 a 11 de abril de 2018. Das 03 (três) inscrições não homologadas, 02 (duas) 
apresentaram recurso. Após análise da documentação entregue, relata-se que: 

INTERESSADO 

INSCRIÇÕES COM PEDIDO DE RECURSO 

RELATÓRIO 

No relatório preliminar constou como "Erro no 
preenchimento da ficha de inscrição", uma vez que o 

interessado optou por se candidatar como usuário (irrigação e 
uso agropecuário). No entanto, o interessado entregou a 

documentação referente ao segmento de organização 
civiUsociedade civil, estando os documentos apresentados de 

Federação da Agricultura acordo com o estabelecido nas normas do processo eleitoral 
e 	Pecuária 	do 	Distrito para tal segmento. 

Federal — FAPE-DF 
No recurso apresentado, o interessado relatou erro formal de 

preenchimento da ficha de inscrição, optando por se candidatar 
no segmento de organização civil/sociedade civil. 

Assim, com a correção da ficha de inscrição a documentação 
necessária está de acordo com a regulamentação do processo 
eleitoral, sendo a inscrição HOMOLOGADA. 

ANDRÉIA 	FERREIRA A requerente Andréia Ferreira de Aguiar entrou com 
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DE AGUIAR 
	

inscrição como usuário, porém não apresentou a 
documentação necessária para sua Homologação, no 
recurso solicitou alteração de inscrição para sociedade 
civil e apresentou toda a documentação em nome da 

Associação dos Moradores da Fercal — ASFER, onde a 
presidente a senhora Eurides de Lira Andrade a nomeia 
como representante da instituição. 

Assim, com a correção da ficha de inscrição a documentação 
necessária está de acordo com a regulamentação do processo 
eleitoral, sendo a inscrição HOMOLOGADA. 

O candidato Votorantim Cimentos S/A não apresentou recurso. 

Assim, foram homologados para participação nas Plenárias Setoriais as seguintes inscrições, 
considerando seu enquadramento: 

INSCRIÇÕES HOMOLOG .)AS 

INTERESSADO SETOR 

Associação de Radiodifusão Comunitária 
da FERCAL 

Organizações Civis/Sociedade Civil 

Federação 	das 	Indústrias 	do 	Distrito 
Federal - HERA 

Organizações Civis/Sociedade Civil 

Federação da Agricultura e Pecuária do 
Distrito Federal — FAPE-DF 

Organizações Civis/Sociedade Civil 

Associação dos Moradores da Fercal — 
ASFER 

Organizações Civis/Sociedade Civil 

Assim, para as 05 (cinco) vagas de Organizações Civis/Sociedade Civil foram homologadas 04 
(quatro) inscrições. 

Não houve nenhuma inscrição homologada para o segmento de usuário. 

A realização da plenária setorial para o segmento de Organizações Civis será realizada no dia 
17/04/2018, às 09:00 na sede da ADASA, localizada na Estação Rodoferroviária de Brasília, 
S/N - Ala Norte. 
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