
EDITAL DE CADASTRAMENTO 
 
 
 
A Comissão Eleitoral do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato 
Grosso do Sul - CERH/MS, no uso das atribuições que lhe confere a RESOLUÇÃO 
CERH/MS N° 015, de 1º de setembro de 2011 torna público, que as instituições 
interessadas em fazer parte do CERH/MS, deverão efetuar seu cadastro conforme 
dispõe a RESOLUÇÃO SEMAC/MS N. 014 de 19 de Julho de 2007, disponível no site: 
www.imasul.ms.gov.br 
 
As organizações e entidades interessadas deverão proceder ao preenchimento do 
formulário de cadastro, anexo à Resolução, encaminhando-a para a Central de 
Atendimento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL na Rua 
Desembargador Leão Neto do Carmo S/N Bloco 3 Setor 3 – Parque dos Poderes, até o 
dia 01/07/2014. 
 
As organizações e entidades que já possuem cadastro deverão validar sua habilitação 
por meio de preenchimento do formulário de cadastro e de atualização dos documentos 
que sofreram alterações.  
 
 
Campo Grande, 29 de maio de 2014. 
 
 
Comissão Eleitoral do CERH/MS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA 
 

 Do dia 02/06/2014 a 01/07/2014 – Prazo de Cadastramento das entidades. 
 Do dia 07/07/2014 a 18/07/2014 – Prazo para a comissão eleitoral habilitarem as entidades 
 Do dia 28/07/2014 a 01/08/2014 – Prazo para as entidades recorrerem da decisão de não habilitação 

Recurso. 
 Do dia 04/08/2014 a 08/08/2014 – Prazo para analise pela comissão dos recursos. 
 Dia 13/08/2014 – Publicação do Edital Final de habilitadas e convocação das assembléias por 

segmentos. 
 Dia 28/08/2014 – Assembléias deliberativas dos segmentos: 

o 09 horas – Sociedade civil 
o 11 horas – Usuários 

 Dia 09/09/2014 – Publicação das entidades eleitas 
 
Outras datas 

 10/06/2014 – Reunião GT Santana/Aporé em Chapadão do Sul 
 26/06/2014 – Oficina de prognóstico do CBH Ivinhema em Dourados 
 01/07/2014 – Provável Oficina de prognóstico do CBH Miranda em Campo Grande?? 
 07/08/2014 – Reunião Ordinária do CBH Ivinhema 


