
COMISSÃO ELEITORAL DO COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL 

 

EDITAL nº. 02, de 24 de outubro de 2016. 

 

Convocação para Inscrição no Processo Eleitoral do 

Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul – datas, 

etapas e local de inscrição.  

 

 

A Diretoria do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (CBH – LS), tendo por base legal a Lei 

6.308, de 02 de julho de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei 8.446, de 28 de dezembro de 2007; 

a Resolução nº 01, de 06 de agosto de 2003, e a Resolução nº 03, de 05 de novembro de 2003, do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH; no uso de suas atribuições legais e conforme o 

disposto no seu Regime Interno, convoca os interessados em participar do processo de eleição dos 

membros do CBH-LS, atendendo os prazos abaixo discriminados: 

 

Data Etapas do processo 

24/10/2016 a 16/11/2016 Período de Inscrições 

18/11/2016 Divulgação preliminar dos habilitados 

21/11 a 25/11/2016 Prazo para recebimento de recursos (na sede da AESA) 

29/11/2016 Divulgação final dos habilitados 

29/11/2016 
Data limite para indicação dos representantes do poder público federal 

e estadual. 

07/12 a 09/12/2016 Data para realização das Plenárias de eleição 

12/12/2016 Divulgação final dos membros eleitos 

16/12/2016 Cerimônia de posse e Eleição da Diretoria Colegiada  

 

 
 O Edital n° 01/2016 da Comissão Eleitoral do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul, com os 

procedimentos e critérios para o processo de eleição dos seus representantes e os formulários de inscrição, 

encontra-se à disposição dos interessados na Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 

Paraíba - AESA, conforme endereço abaixo, ou nos sites: AESA (www.aesa.pb.gov.br) e Águas da 

Paraíba (www.aguasdaparaiba.com.br/). O Regimento Interno do CBH - LS encontra-se disponível na 

página da AESA.  

O local de recebimento da documentação de inscrição no Processo Eleitoral será na AESA, conforme 

endereço abaixo. 

 

Local para entrega das inscrições  Endereço 

AESA – Sede 

 

Av. Ministro Américo de Almeida, S/N - Anexo ao DER 

- Torre - João Pessoa - PB - Cep: 58040-300 

Contato e informações (83) 3225-5626/ (83) 9 8831-4930 

 

                                                                           

                                                                       João Pessoa, 24 de outubro de 2016. 

                                                                                Comissão Eleitoral do CBH-LS 

 

 
 

http://www.aesa.pb.gov.br/
http://www.aguasdaparaiba.com.br/

