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DIRETORIA PROVISÓRIA DO CBH – SÃO FRANCISCO 
 

Deliberação Nº  06/2002 
 

O Presidente da Diretoria Provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco - CBH-SF, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno da Diretoria Provisória  do CBH-SF, aprovado em 01, de abril de  
2002;  
 

Considerando que a dimensão da bacia tem ocasionado algumas dificuldades na 
operacionalização das inscrições das entidades e usuários interessados em 
participar do processo eleitoral para instalação do Comitê da bacia; 
 
Considerando a necessidade de garantir ampla participação de todos os segmentos 
envolvidos no processo; 
 
Considerando a necessidade de ampliação do  prazo para  efetivação das inscrições 
e a análise da documentação exigida para a habilitação dos inscritos; 
 
Considerando  que no inciso IV do art. 5o.  do Regimento Interno da Diretoria 
Provisória  do CBH-SF,  lhe faculta a adoção de  decisões ad referendum  do 
Plenário da Diretoria Provisória, resolve: 
 

Art. 1º O Art. 8º da Deliberação no 03/2002,  que trata do calendário eleitoral,  passa 
a ter a seguinte redação   

“ Art. 1º O processo eleitoral para escolha dos membros que comporão o Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco será desenvolvido de acordo com o 
seguinte cronograma: 

a- inscrições: até 05 de agosto de 2002; 

b- análise da documentação: até 09 de agosto de 2002; 

c- divulgação da habilitação: 12 de agosto de 2002; 

d- prazo para recurso e impugnação: até 19 de agosto de 2002; 

e- divulgação do resultado da análise dos recursos: 23 de agosto de 2002 ; 

f- divulgação da relação final dos habilitados, no site do Comitê: 26 de 
agosto de 2002; 

g- realização das plenárias estaduais: de 30 da agosto a 20 de setembro de 
2002; 

h- prazo para indicação dos membros do Poder Público: 20 de setembro de 
2002.” 

 

Art. 2º  Esta Deliberação entra em vigor no dia de sua aprovação. 
 
 
Brasília, 17 de julho de 2002.  
 

JOSE CARLOS CARVALHO 

Presidente da Diretoria Provisória do Comitê 

da Bacia Hidrográfica da Bacia do São Francisco CBH-SF 

 


