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COMUNICADO CBH-BSFRD Nº 005/2017 

 

Sooretama/ES, 04 de agosto de 2017. 

 

 

 A Comissão Eleitoral do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce (CBH - Barra Seca e Foz do Rio 

Doce), no uso das atribuições que lhe conferem a Deliberação nº 002/2017, de 20 de junho de 2017, que instaura processo 

eleitoral complementar para preenchimentos das vagas de membros suplentes remanescentes e cadastro de reserva da Plenária 

do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce; 

Considerando o Comunicado nº 003/2017, do CBH - Barra Seca e Foz do Rio Doce, que dá publicidade ao novo cronograma do 

processo eleitoral complementar para membros suplentes na plenária do CBH–Barra Seca e Foz do Rio Doce para o mandato 

2017/2021;  

Vem, através, deste, dar publicidade que se reuniu no dia 02 de agosto de 2017 na sala de reuniões do CREA-ES Linhares/ES, 

para analisar a documentação referentes as inscrições das entidades/instituições no processo eleitoral complementar para 

preenchimento das vagas de membros titulares e suplentes remanescentes e cadastro de reserva para a Plenária do CBH – Barra 

Seca Foz do Rio Doce mandato 2017/2021 entregue tempestivamente, e elaborou a relação das entidades/instituições que se 

inscreveram-se e foram habilitadas  no Processo Eleitoral complementar mandato 2017/2021 conforme Quadro 01: 
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Quadro 01: Relação das Instituições inscritas e habilitadas no processo eleitoral complementar para preenchimento das vagas de 
membros suplentes remanescentes e cadastro de reserva para a Plenária do CBH –Barra Seca e Foz do Rio Doce mandato 
2017/2021. 

 

Informamos que os Recursos ou Solicitação de Impugnação no processo eleitoral complementar para preenchimento das 

vagas de membros suplentes remanescentes e cadastro de reserva para a Plenária do CBH – Barra Seca e Foz do Rio Doce 

mandato 2017/2021, deverão ser feitas exclusivamente na forma presencial entre os dias 04 a 11 de agosto de 2017, em um 

dos locais abaixo. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado, no qual deverá constar Recursos ou Solicitação 

de Impugnação de acordo com a solicitação.   

SOORETAMA: Secretaria de Meio Ambiente de Sooretama, Endereço: Rua Vitório Bobbio, nº 281 - Centro, Sooretama/ES, 
CEP: 29927-000. Referência: Prédio da Prefeitura Expediente: segunda as sextas feiras de 07:30 as 11:00 e de 13:00 as 17:00. 
Responsável por receber as inscrições: Sheyla Dantas Rosse de Souza Tel.: 27-3273-1282. 

 

Nº Instituição Representante Legal 
Representante Indicado 

(Preposto) 
Contato Situação 

Pendências 
em relação à 
Deliberação 

002/17 

USUÁRIO DE RECURSO HÍDRICO 

01 Instituto Ambiental Vale Patrícia Daros 
Márcio Elias dos Santos 

Ferreira 
27-99982-0460 HABILITADO 

--------------------
----- 

02 Regência Ecotur 
Luciana Cerqueira Lima 

Rodrigues da Cunha 
Fabio Gama Gomes 27-99963-8558 HABILITADO 

--------------------
----- 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

01 
Sociedade Espiritossantense de 
Engenheiros Agrônomos - SEEA 

Magda Cecília Pavesi 
Felner 

Geraldo Antônio Fereguetti 27-99984-4535 HABILITADO 
--------------------

------- 
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SÃO GABRIEL DA PALHA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Endereço: Rua Amado Almeida, nº 197, Bairro Gloria, São 
Gabriel da Palha/ES CEP: 29780-000.  Referência: Atrás da Prefeitura. Expediente: segunda as quintas feira de 12:00 às 18:00 e 
nas sextas-feiras de 07:00 às 13:00 horas. Responsável por receber as inscrições: Deivid Manzoli dos Santos  

 

Quadro 02: Cronograma restante do processo eleitoral complementar para preenchimento das vagas de membros suplentes 
remanescentes e cadastro de reserva para a Plenária do CBH – Barra Seca e Foz do Rio Doce 2017/2021 

 

Lembramos às instituições previamente habilitadas sobre a necessidade do comparecimento das mesmas à Assembleia Eleitoral 

para eleição das vagas de membros de suplentes remanescentes e definição da ordem do cadastro de reserva para a Plenária do 

CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce para o mandato de 2017/2021, a ser realizada no dia 23 de agosto (quarta-feira) de 2017, às 

13h00min no auditório da Prefeitura Municipal de Jaguaré localizado na Av. Nove de Agosto, nº 2326, Centro - Jaguaré/ES.  

09 
Divulgação do resultado da análise das inscrições com a relação dos habilitados e com pendência 
documental no sítio eletrônico da AGERH (www.agerh.es.gov.br) e dos municípios que compõem a bacia. 

04/08/2017 

10 
Período para complementação de Documentação, entrar com recursos, ou impugnação de inscrições nos 
mesmos locais das inscrições. 

04/08/2017 à 

11/08/2017 

11 
Análise de Documentação complementar, recursos e solicitação de impugnação entregues no 
tempestivamente. 

15/08/2017 

12 
Publicação nos sítios eletrônicos da AGERH (www.agerh.es.gov.br) e dos municípios que compõem a bacia 
do Edital de Convocação para a Assembleia Eleitoral, informando local e horário da mesma e a relação final 
dos habilitados. 

17/08/2017 

13 
Eleição/Posse da Complementação da Plenária do CBH-Barra Seca e Foz do Rio Doce e posse das 
mesmas. 

23/08/2017 

14 
Envio da Ata da Assembleia Eleitoral ao CERH para conhecimento e homologação da posse dos membros 
suplentes à AGERH para publicação no seu sítio eletrônico. 

Até 
30/09/2017 

file:///C:/Users/pedro.andrade/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.agerh.es.gov.br
file:///C:/Users/pedro.andrade/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.agerh.es.gov.br
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A instituição previamente habilitada no processo eleitoral participará da eleição por meio de seu representante preposto indicado 

no ato da inscrição ou de outro representante indicado formalmente para participação na mesma, o qual deverá estar devidamente 

credenciado.  

 

 

COMISSÃO ELEITORAL DO CBH BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE 


