
 
Aprovada em reunião plenária do CBH-Suaçuí realizada em 31/03/2016 

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

2015, no Auditório da ARDOCE, localizado na Rua 14, n°158, Ilha dos Araújos em Governador 2 

Valadares/MG reuniram-se os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – 3 

CBH Suaçuí para a Reunião Extraordinária do Comitê. Dando abertura à reunião, o Sr. Tarciso 4 

Cirilo Amaral, juntamente com os demais membros da Comissão Eleitoral presentes, Sra. 5 

Renata Medrado e Sr. Edenilson Cremonini deram abertura à reunião para Eleição da 6 

Diretoria Executiva do CBH Suaçuí. O Sr. Tarciso informou sobre o processo de abertura para 7 

inscrições das chapas interessadas em compor a Diretoria Executiva do CBH Suaçuí. O prazo 8 

regimental dado para envio das chapas acompanhados do plano de trabalho, informado por 9 

e-mail, foi realizada no dia 23/11/2015, informando o prazo de 10 dias. Afirmou que foi 10 

encaminhado somente um pedido de registro de chapa. A chapa foi encaminhada 11 

juntamente com o Plano de trabalho, cumprindo o que determina o Regimento Interno. 12 

Compunham a referida chapa: Sr. Willian Vagner Matos Cardoso – Presidente; Sr. Edson 13 

Valgas de Paiva – Vice-Presidente; Sra. Luciane Teixeira Martins – Secretária-Executiva e Sr. 14 

Rogério Diniz de Melo – Secretário-Adjunto. Em seguida a Sra. Renata Medrado realizou a 15 

leitura do Plano de Trabalho. A Comissão Eleitoral indicou o cumprimento das disposições 16 

normativas relativas às chapas. Sendo assim, não havendo nenhuma manifestação, houve a 17 

eleição por aclamação. O Sr. Edson Valgas, novo Vice-Presidente, disse que o processo nos 18 

Comitês deve ser sempre democrático e participativo, e que o objetivo é continuar na 19 

mesma linha de trabalho do mandato anterior. Destacou que não existe uma divisão entre 20 

os membros e que o objetivo é a participação de todos, pois a diretoria sozinha não 21 

consegue acompanhar o andamento de todos os programas e precisa, desta forma, de apoio 22 

dos demais. O novo Presidente do CBH-Suaçuí, Sr. Willian Vagner, disse que a existência de 23 

uma Diretoria é mera formalidade e que existe a necessidade de se criar um corpo só. O Sr. 24 

Edson Valgas, agradeceu o apoio de todos e destacou a participação sempre efetiva da Sra. 25 

Luciane Martins, antiga Presidente do CBH, parabenizando-a por seu trabalho bastante ativo 26 

como defensora dos interesses do Comitê e da bacia. O Sr. Tarciso ainda parabenizou o CBH 27 

pelo processo eleitoral tranquilo, ressaltou que a chapa foi eleita por aclamação e que desta 28 

forma o processo eleitoral está encerrado. Sobre a composição das Câmaras Técnicas ficou 29 

definido que serão feitas na primeira reunião de 2016. A reunião foi finalizada às 14h30min. 30 

Assinam esta ata:                                             31 

 32 

 33 

 34 

Willian Vagner Matos Cardoso 35 

Presidente CBH Suaçuí 36 

 37 

 38 
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Luciane Teixeira Martins 39 

Secretária Executiva CBH Suaçuí 40 


