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De:

CBHGrande <cbhgrande@gmail.com>

Para:

undisclosedrecipients:

Data:

Sextafeira, 10 De fevereiro De 2017 11:48 AM

Assunto:

[CBH Grande] COMUNICADO DE RENÚNCIA

COMUNICADO
Prezados Membros:
Venho através do presente apresentar meu comunicado de renúncia ao cargo de Presidente do
CBH Grande, que ocupo nesta gestão.
Neste ensejo, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal e
considerando o disposto no § 3º do Artigo 8º do Regimento Interno do CBH Grande
(Deliberação CBH Grande nº 18, de 19 de junho de 2015), uma vez que a partir do dia 13 de
fevereiro de 2017, me afastarei temporariamente do Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado de São Paulo  DAEE/SP.
Disponho do cargo com a convicção absoluta de que procurei dar o melhor de mim ao CBH
Grande, tanto como Secretário Executivo, cargo que ocupei na gestão anterior e como
Presidente na atual, durante os últimos seis meses, período em que estive à frente deste
Comitê.
Gostaria de externar meu agradecimento a todos os atores e membros que depositaram
confiança em meu trabalho e conduta, bem como agradecer a oportunidade de enriquecer
minha vivência profissional e humana com uma experiência ímpar e inesquecível.
Gostaria ainda, de pedir desculpas pelas falhas cometidas, garantindolhes que jamais agi de
má fé ou de qualquer outra forma que não fosse buscar, em meu entendimento e da entidade
que representei, o melhor para o CBH Grande e para a Gestão dos Recursos Hídricos.
Caros membros do CBH Grande, desejo muito sucesso neste e nos próximos momentos do
Comitê. Colocome à disposição como amigo e se julgarem necessários, para colaborar com o
Comitê.
Dessa forma, ratifico minha renúncia ao cargo de Presidente do CBH Grande e, nesta
oportunidade, renovo meus votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,

Hélio César Suleiman
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