DELIBERAÇÃO Nº 29 DE 11 DE MAIO DE 2012.

Aprova a prorrogação do mandato dos Membros e
da Diretoria do CBH-Paranaíba até 30 de junho de
2013.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH-Paranaíba, integrante do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no
uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433,
de 08 de janeiro de 1997, pelo seu Regimento Interno, e
Considerando que em junho de 2012 encerra-se o mandato atual dos membros e da Diretoria do
CBH-Paranaíba;
Considerando que o Regimento Interno do CBH-Paranaíba é omisso no que tange à prorrogação
de mandatos dos membros;
Considerando o disposto no artigo 42 do Regimento Interno do CBH-Paranaíba: “Os casos
omissos neste Regimento Interno serão resolvidos em Plenária do CBH-Paranaíba”;
Considerando o disposto na Deliberação no26, de 8 de novembro de 2011, que dispõe sobre
normas, procedimentos e critérios para o processo de escolha e indicação dos membros do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba para a gestão 2012-2016;
Considerando o disposto na Deliberação no28, de 7 de março de 2012, que estende o prazo para
lançamento do edital de convocação das eleições dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranaíba para a gestão 2012-2016;

DELIBERA:
Art. 1º Fica aprovada a prorrogação do mandato dos membros atuais do CBH-Paranaíba até 30
de junho de 2013, bem como de sua Diretoria, sem prejuízo da duração do mandato dos
membros da próxima plenária do Comitê.
§ 1º A posse dos membros do CBH-Paranaíba para a gestão 2013-2017 ocorrerá em sua
11ª. Reunião Ordinária, a ser realizada em junho de 2013.
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§ 2º Depois de empossados, os novos membros do CBH-Paranaíba, eleitos para a gestão
2013-2017, elegerão a nova Diretoria na mesma reunião de posse.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

PAULO SÉRGIO BRETAS DE A. SALLES
Presidente do CBH-Paranaíba

NILO ANDRÉ BERNARDI FILHO
Secretário do CBH-Paranaíba
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