
 
 

DELIBERAÇÃO CBH-DOCE Nº 77, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.  

 

Estabelece normas, procedimentos e critérios, bem como define 
composição de Comissão Eleitoral para eleição da diretoria executiva do 
CBH-Doce no biênio 2019-2021.  

 

A presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pela Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril de 2000, e pelo Art. 

11 do Regimento Interno, tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997, e; 

Considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para orientar a eleição da 

diretoria executiva do CBH-Doce para o biênio 2019-2021, bem como definir a composição de 

Comissão Eleitoral, DELIBERA: 

 

SEÇÃO I – DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 1º O processo eleição da diretoria executiva do CBH-Doce será acompanhado por 

Comissão Eleitoral específica, instituída nesta deliberação, e coordenado pela Agência Nacional 

de Águas. 

Art. 2º Caberá à Comissão Eleitoral receber as inscrições e emitir parecer sobre a habilitação 

das chapas, considerando os critérios estabelecidos no Regimento Interno e constantes nesta 

Deliberação Normativa.  

Art. 3º A Comissão eleitoral terá a seguinte composição:  

a) 01 (UM) Representante da ANA 

b) 01 (UM) Representante do IGAM 

c) 01 (UM) Representante da AGERH 

d) 01 (UM) Representante dos Usuários  

e) 01 (UM) Representante do Poder Público  

f) 01 (UM) Representante da Sociedade Civil  
 

 

SEÇÃO II – DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 4º Art. 7º A Diretoria Executiva será composta por 06 (seis) membros, 02 (dois) de cada 

segmento, garantida a participação dos dois Estados, sendo: 

I. Presidente; 

II. 1º Vice-Presidente; 

III. 2º Vice-Presidente, 

IV. Secretário; 

V. Secretário-Adjunto; 

VI. 2º Secretário-Adjunto. 

 

§ 1º Os cargos de Presidente e de Secretário serão ocupados por representantes de estados 

distintos. 



 
 

§ 2º Os interessados em compor a Diretoria Executiva do Comitê deverão articular-se 

procurando o consenso para compor chapa única, que conterá a indicação dos nomes dos 

candidatos e cargos que pretendem ocupar, respectivamente, Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º 

Vice- Presidente, Secretário, Secretário-Adjunto e 2º Secretário-Adjunto. 

§ 3º Não havendo consenso, todos os interessados deverão concorrer por meio de chapas 

completas, ou seja, que apresentem a indicação dos candidatos aos 06 (seis) cargos da 

Diretoria, vedada a participação de um mesmo candidato em chapas distintas. 

§ 4º As chapas referidas nos parágrafos 2º e 3º, acompanhadas do Plano de Trabalho com 

propostas voltadas para a melhoria da bacia e fortalecimento do Comitê, conforme modelo 

anexo, deverão ser apresentadas e protocoladas junto à Secretaria-Executiva do Comitê até o 

dia 16 de outubro de 2019, considerando o prazo regimental de 15 (quinze) dias antecedentes à 

reunião para eleição e posse, que ocorrerá no dia 31 de outubro de 2019.   

§ 5º Havendo consenso, a votação será por aclamação. Havendo disputa, a votação será direta 

e secreta, mediante a distribuição de cédulas para cada membro titular do comitê, ou na 

ausência deste, para o membro suplente. 

§ 6º As cédulas deverão conter somente a relação das chapas concorrentes contendo a 

composição das mesmas. 

§ 7º Será eleita e imediatamente empossada pela Plenária a chapa que obtiver 50 % (cinquenta 

por cento) mais 01 (um) dos votos válidos. 

§ 8º Em caso de empate, será empossada a chapa do candidato à Presidência que tiver mais 

tempo de filiação ao Comitê; permanecendo o empate, será eleita a chapa do candidato à 

Presidência que for mais idoso. 

§ 9º O mandato da Diretoria eleita terá duração até 30 de abril de 2021.   

 

Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 

 

 

Governador Valadares, 20 de agosto de 2019.  

 

 

 

 

 
LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 

Presidente do CBH-Doce 



 
 

ANEXO  
 

MODELO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA CHAPA:  

 

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

SEGMENTO:  

CARGO PRETENDIDO:  

 

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

SEGMENTO:  

CARGO PRETENDIDO:  

 

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

SEGMENTO:  

CARGO PRETENDIDO:  

 

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

SEGMENTO:  

CARGO PRETENDIDO:  

 

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

SEGMENTO:  

CARGO PRETENDIDO: 

 

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

SEGMENTO:  

CARGO PRETENDIDO:  



 
 

PLANO DE TRABALHO 

 

NOME DA CHAPA:  

 

 

I. JUSTIFICATIVA DE PROPOSIÇÃO DA CANDIDATURA: 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS NO DECORRER DO MANDATO: 

  

 

 

 

 

III. PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS DURANTE O MANDATO: 
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