
 
Aprovada em reunião plenária do CBH-Suaçuí realizada em 27/04/2017 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 10 dias do mês de fevereiro de 1 

2017, no Auditório da ARDOCE, localizado na Rua 14, n° 158, Ilha dos Araújos, em 2 

Governador Valadares/MG, reuniram-se os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 3 

Suaçuí – CBH-Suaçuí para sua Reunião Extraordinária. Após verificar a existência de quórum 4 

qualificado, a diretoria executiva do comitê cumprimentou os presentes e se apresentou aos 5 

novos membros. Prosseguindo, a Srta. Luciane Teixeira, Secretária Executiva, informou que 6 

no final do ano de 2016 foi realizada reunião para discussão do novo regimento interno. 7 

Explicou ainda que por determinação do IGAM, nenhuma deliberação do comitê poderia ser 8 

feita antes da aprovação do novo documento. Dessa forma, foi necessária a convocação da 9 

presente reunião extraordinária, sendo que a nota técnica com o parecer jurídico do 10 

Instituto e a minuta final do Regimento foram enviadas a todos os membros para 11 

conhecimento. A nota técnica propôs que fosse incluído o art. 41 da DN nº 52/CERH, a saber: 12 

“Art. 41 O processo eleitoral dos Comitês de Bacias Hidrográficas a partir do mandato 13 

correspondente aos anos de 2017 a 2021, e seguintes, reger-se-á em conformidade com os 14 

dispositivos desta Deliberação Normativa”. Além disso, solicitou que fosse mantido 15 

conforme a DN nº 52, o art. 21, §2º, que dispõe: “Não havendo quórum para dar início aos 16 

trabalhos, o presidente da sessão plenária aguardará por 30 (trinta) minutos, após os quais, 17 

verificando a inexistência do número regimental, deverá cancelar a reunião, transferindo-a 18 

para outra data”. A Srta. Luciane informou que as alterações foram realizadas pelo CBH-19 

Suaçuí e questionou se alguém gostaria de fazer alguma consideração. Não havendo 20 

considerações, foi feita a votação e os membros aprovaram o documento por unanimidade. 21 

Não havendo outros assuntos, a reunião foi finalizada às dez horas e trinta minutos. Assinam 22 

esta ata:                                             23 

 24 
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 26 
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William Vagner Matos Cardoso 28 

Presidente do CBH-Suaçuí 29 

 30 
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Luciane Teixeira Martins 32 

Secretária Executiva do CBH-Suaçuí 33 


