
 

 

ATA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL SIMPLIFICADO PARA O 

PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM – MANDATO 08/2015, 08/2016, no dia 11 de outubro de 

2016, as 10 horas na sala de reunião da Odebrecth Ambiental em Cachoeiro de Itapemirim, ES.  

Membros presentes: Comissão de do Processo simplificado Eleitoral , composto por:  Dalva 

Ringuier, Eliezer Fim, Marcio Menigussi Menon e  como convidados;  Leandro Guarnier de 

Aguiar, Paulo Breda  e  do representante da  AGERH, Pedro Murilo Silva de Andrade.Verificada 

a existência de quórum, iniciou-se o trabalho de conferência de apuração das inscrições 

realizada para o Processo Eleitoral Simplificado para o Preenchimento de Vagas  Mandato 

08/2015 08/2016. Foi constatada pelos presentes a quantidade de 7 (sete) envelopes 

devidamente lacrados,  referentes as inscrições dos seguintes seguimentos, cinco da Sociedade 

Civil, um do Usuário e um do Poder Publico. Seguimento dos Usuários, na qual a Brasil PCH 

apresenta os seguintes documentos;  LO, e no Art. 12, inciso II faltou a Outorga ou dispensa. A 

Comissão  deu prazo de 5 dias para receber complementação dos documentos.Seguimento 

Sociedade Civil, na qual o Sindicato Rural Patronal, apresenta sua inscrição com os seguintes 

documentos: Cópia do Estatuto, Ultima Ata e formulário preenchido de acordo com as 

exigências. Dessa forma está habilitado. O ROTARY Clube de Marataizes, se inscreveu com 

apresentação da ficha de inscrição e não apresentada  a documentação exigida. A UFES de 

Alegre apresenta o formulário devidamente preenchido e ficando faltando o Estatuto  e o 

Anexo 2 . O IFES de Alegre apresenta a ficha de inscrição devidamente preenchida e toda 

documentação exigida, desta forma está devidamente habilitado. O MESSES apresenta a ficha 

de inscrição devidamente preenchida e toda documentação exigida, desta forma está 

devidamente habilitado. Seguimento Poder Publico:  Prefeitura Municipal de Marataizes 

apresenta a ficha devidamente preenchida  e toda documentação exigida, desta forma está 

habilitada. A comissão Eleitoral, considerando as inscrições, deliberou por dar o prazo  a partir 

de 13 de outubro de 2016 até dia 17 de outubro  para que os inscritos que tem pendências 

que apresentem os respectivos documentos faltantes/pendências. A Comissão Eleitoral 

manteve contato por telefone com representante, da UFES, do ROTARY  e com a  Brasil PCH 

informando o prazo que tem para apresentação dos devidos documentos.  Nada mais havendo 

a ser discutido, eu Dalva Ringuier, lavrei a presente ata, que após aprovada ser assinada pelos 

presentes. 
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