
INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO 

CBH PN3 

EDITAL Nº 01/2020 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba 

(CBH PN3) em conformidade, com o que determina o artigo 25 do seu 

Regimento Interno, convoca a todos os seus conselheiros para participar 

do Processo de Eleição da Diretoria do CBH PN3, cuja culminância será na  

Reunião Ordinária do Comitê, no dia 01 de setembro de 2020, Por meio de 

vídeo conferência via plataforma Jitsi Meet, acessando o link 

https://meet.jit.si/CBHPN3 , conforme prevê o Regimento Interno, em 

primeira convocação, às 08hs:30min ou em segunda convocação às 09:00hs, 

para: 

1. Eleição da Diretoria do CBH – PN3 para o Biênio de 2020-2022; 

2. Posse da Diretoria eleita. 

1. Das Disposições: 

1.1 As chapas concorrentes à Diretoria deverão proceder conforme os Art. 25 

§ 5º e 6º, do Regimento, que definem: Os interessados em compor a Diretoria 

do Comitê deverão articular-se em chapas, que conterão a indicação dos 

nomes aos cargos de presidente, vice-presidente, secretário e secretário 

adjunto, vedada a participação de um mesmo candidato em chapas distintas; 

As chapas referidas no parágrafo anterior, acompanhadas do Plano de 

Trabalho com propostas voltadas para a melhoria da Bacia e fortalecimento 

do Comitê, deverão ser apresentadas e protocoladas junto à secretaria do 

Comitê até 21 de agosto de 2020, 10 (dez) dias antecedentes à data 

estabelecida para o processo eleitoral.  

1.2 O pedido de registro de chapa, deverá ser protocolado através de oficio, 

devidamente assinado pelos candidatos e acompanhado do Plano de Trabalho, 

com propostas voltadas para a melhoria da Bacia e fortalecimento do Comitê, 

digitalizado e encaminhado à Secretaria Executiva do Comitê, para o e-mail 

cbhpn3@amvapmg.org.br . 

https://meet.jit.si/CBHPN3
mailto:cbhpn3@amvapmg.org.br


1.3 As diretrizes do processo da eleição do Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário e Secretário Adjunto, serão de acordo com o Regimento Interno do 

CBH PN3; 

1.4 Abaixo apresentamos cronograma com as etapas do processo eleitoral da 

diretoria do CBH PN3: 

Publicação do edital  12/08/2020 

Prazo de inscrição (Deve finalizar 10 dias antes da reunião de eleição/posse) 21/08/2020 

Análise e julgamento da composição das chapas inscritas 24/08/2020 

Prazo para interposição de recursos 26/08/2020 

Resultado Análise e julgamento de recursos 28/08/2020 

Reunião plenária para eleição e posse da nova Diretoria 01/09/2020 

 

Uberlândia, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Comissão Eleitoral 

Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo 

Paranaíba- CBH PN3 


